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Bizonyára sokan ismerik gyülekezetünk-
ben is a Händel dallamára írt kedves lelki 
éneket, melynek kezdő sora hangzik így. 
Jézus Krisztus feltámadásának lényege ez: 
Győzött. Ritkán szól így, ezzel a szóval az 
ige, de a Jelenések könyve 5. fejezetének 5. 
versében egyértelműen: „Íme, győzött a Jú-
da nemzetségéből való oroszlán.” Ami azon 
a reggelen történt, amikor Jézus Krisztus 
feltámadt, ebben a tényben foglalható össze. 
Az angyali híradás 
is, hogy „nincs itt, 
mert feltámadott”, 
valamint az is, 
hogy „miért kere-
sitek a holtak kö-
zött az élőt?” 
Olyan változhatat-
lan tény ez, amely sokak életében hozott és 
hoz óriási változást. Azon a húsvét reggelen, 
melyen az asszonyok szembesültek a nyitott 
sírral, ez lett nyilvánvaló: Jézus feltámadott, 
él, nem tarthatta fogva a sír, nem marad ott, 
nem enyészik el, hanem dicsőségesen feltá-
mad. Ezzel új reményt nyitott sokak számá-
ra: az Ő ügye nem vesztett ügy, országa nem 
bukott el, tanításait nem kell visszavonni, 
mert minden látszat ellenére a valóság az, 
hogy feltámadt és él. Nem a múltat idézve 
kell nosztalgiázni az Őt követőknek, hanem 
a jövendő felé haladni. Hiszen győzelme új 
célt, feladatot, szolgálatot ad az övéinek. Új 
távlatot nyit meg, új irányt, új reménységet 
ad nekünk. Ezt hitte és vallotta az Ószövet-
ség nagy szenvedője, Jób: „Tudom, hogy az 
én Megváltóm él, és utoljára az én porom 
felett megáll” (Jób 19,25). Különösen fontos 
tény ez nekünk, de talán ezen a húsvét ün-
nepen még aktuálisabb. Hiszen a napokban 
tele vannak az emberek félelemmel, a szom-
széd országban háború folyik, melynek ki-
menetele sok bizonytalanságot rejt, és ránk 
is kihatással van, vagy lehet. Jó belekapasz-

kodni Urunk győzelmébe: minden rosszin-
dulat, gonoszság, igazságtalanság ellenére 
Jézus győzött, ezzel megbizonyította, hogy 
Ő Isten Fia, és országa, uralma hatalmasabb 
minden uralomnál és országnál. De feltáma-
dása és győzelme annak is bizonysága, hogy 
a hívők megváltása megtörtént (Róma 4,25), 
az Atya elfogadta az engesztelő áldozatot, 
így nem csak megváltásunk, hanem örök 
életünk, megigazulásunk, megszentelődé-

sünk „garanciája” 
is Benne, Krisztus-
ban van.                                                                                            

És ezen az ünne-
pen figyeljünk 
arra is az Igéből, 
hogy ennek a győ-

zelemnek a híre, ha eljutott hozzánk, akkor 
mi is legyünk Krisztus győzelmének hírnö-
kei. Eredetileg az evangélium szó is olyan 
örömhírt jelentett, mely elsősorban győze-
lemről szólt. Számunkra az evangélium az 
Úr győzelméről szól. Ennek első hírnökei 
angyalok voltak. Aztán „átadják a lehetősé-
get” az asszonyoknak, és azt kérik: 
„mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy 
feltámadott a halálból”. Voltak, akik látták 
az Urat, és így mondták el másoknak, vol-
tak, akik nem látták, de hittek, és ugyanúgy 
tettek bizonyságot. Kihez, kikhez küldetünk 
az evangéliummal? Kiknek nem mondtuk el, 
kik felé vagyunk „tartozásban”? Adja az Úr, 
hogy használhasson bennünket ebben a 
szolgálatban, és sokan hallják meg ennek a 
győzelemnek a hírét, hogy legyen élő re-
ménységük a Feltámadottban! Zengjük bol-
dogan: Jézus Krisztus meghalt a mi bűnein-
kért, feltámadott a mi megigazulásunkért 
(Róma 4,25)! 

Áldott Feltámadás Ünnepet kívánva, sze-
retettel: 

Horváth Géza lelkipásztor 

„Győzelmet vettél, ó Feltámadott!”  
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Amikor Isten cselekedetei nyilvánvalók  
A pillanatnyi háborús helyzettel kapcsolatban egy kedves hívő testvér a napokban ezt 

írta: „Ami történik, az értünk van, mindig értünk van, akkor is, ha rémít, akkor is, ha kétségbe ejt, akkor 

is, ha vesztéssel jár” (Róm 8,28). 

Ez igaz, ám csak a földszinten, az ember felől, alulnézetből vizsgálva. Mert Isten felől 
szemlélve (Kol 3,1–2), az „emeleten” és a mennyei magasságban sokkal bátorítóbb és vi-
gasztalóbb a Szentírás üzenete, hiszen a cél mindig Isten dicsősége! 

Isten az embert azért és arra teremtette, hogy Őt dicsőítse és szeresse. Amikor a bűn mi-
att erre képtelenné vált, megváltotta. A megváltás célja nem elsősorban az, hogy mi ne kár-
hozzunk el, hogy bűnbocsánatot nyerjünk, és örökéletünk legyen, hanem az, hogy végre 
alkalmasak legyünk és tegyük azt, amire teremtett, hogy dicsőítsük Őt! Ezt adja elénk Pál 
apostol részletesen az Efézusi levélben: „magasztaljuk dicsőséges kegyelmét” (Ef 1,6; 12; 14). 

A keresztrefeszítés előtt Urunk, a főpapi imában is ezzel indít, ez a cél: „Atyám, eljött az 
óra; dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged” (Jn 17,1). 

Mit is jelent Istent megdicsőíte-
ni? Urunk ezt is elmondja: „Én 
dicsőítettelek téged e földön: elvégez-
tem a munkát, a melyet reám bíztál, 
hogy végezzem azt” (Jn 17,4). Ebből 
világos, mikor is dicsőítjük Urun-
kat: amikor azt végezzük, amit Ő 
bízott ránk, bármilyenek is az ak-
tuális földi körülmények. 

Igen, felőlünk nézve nehéz ezt 
érteni, és látni a jelenlegi fenyegetettségek közepette. Ám Urunk aprópénzre váltva is így 
látta, így beszélt és cselekedett. Elég csak a vakon született történetére gondolunk: „Nem ő 
vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekede-
tei” (Jn 9,3). 

Nem azért történt ez – mondja Urunk –, mert akár a vak, akár a szülei vétkeztek, hiszen 
nyilván ők is és mi is mind vétkezünk. Ám Jézus Krisztus nem az okot keresi, hanem min-
dig a célt: „hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei”, vagyis, hogy Isten dicsőüljön 
meg. Ő dicsőíttessék mindig és mindenben, ami velünk történik, és amit cselekszünk. 

Isten célja még ezzel a félelmetes, érthetetlen háborús helyzettel is, éppen úgy, mint a 
világjárvánnyal, az – bár még elképzelni sem tudjuk –, „hogy nyilvánvalóvá legyenek rajtunk 
Isten cselekedetei”! Különös kérdés ez, hiszen amikor az ember-Jézus vért verítékezve rette-
gett és gyötrődött a kereszt gondolatától is, ugyanakkor a főpapi imában a Fiú Isten a ke-
resztáldozat idejének elérkezését az Atya és önmaga megdicsőüléseként értékelte. 

„Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, 
hogy elvégezzem: és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor 
az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett.” (Jn 17,4–5) 

Erdélyi Judit 
(Forrás: https://bibliaszov.hu/2022/03/20/amikor-isten-cselekedetei-nyilvanvalok/)  
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Kárpátaljai  
segélyalap  

A háború kitörése óta próbálunk tisztán 
látni, hogy milyen formában tudunk legjob-
ban segíteni a rászorulóknak. Több tájékoz-
tató megbeszélésen vettünk részt. 

Világi szinten 

2022. március 1-én egyeztetés történt a II–
XII. kerületet érintő, a kárpátaljai menekül-
tekkel kapcsolatos teendőkről. Ezen részt 
vett Pokorni Zoltán a XII. kerület polgármes-
tere, Fürjes Balázs államtitkár, Őrsi Gergely 
a II. kerület polgármestere. Meghívást kap-
tak karitatív szervezetek és a kerületekben 
működő egyházak képviselői, így mi is. Cél 
volt, hogy közösen egyeztessünk a segítség-
nyújtás lehetséges módjairól, ezek megszer-
vezéséről. 

A szálláshelyek nyilvántartását, feltöltését 
a katasztrófavédelem végzi. Személyes befo-
gadás csak ismerősök ajánlása alapján java-
solt. Célszerűbb a szervezett elhelyezést 
választani.  

Szervezik az iskolába, óvodába való beta-
golódást, és a háborús trauma miatt a gyere-
kekkel való külön foglalkozást. A Kútvölgyi 
úti rendelőben mindenki azonnal kérhet 
szűrést, és kaphat oltást. A Máltai Szeretet-
szolgálat az egyéni felajánlásokat koordinál-
ja.  

Célszerű elsősorban az otthon maradotta-
kat, másodsorban az átmenekülteket, har-
madsorban az itt maradni, vagy tovább 
utazni akarókat támogatni. 

 Nem javasolják az egyéni segélyszállítást. 
Az átjuttatást a kapcsolatokkal rendelkező 
nagy szervezetek, szeretetszolgálatok, vagy 
diplomaták végezzék, különben azok a kato-
naságnál köthetnek ki. A személyforgalom 
akadálytalan, de árut a határon csak ukrán 
rendszámú kocsival lehet átvinni. A magyar 

kocsikban lévőt elkobozzák és katonai raktá-
rakba viszik. 

Az egyéni adományokat jelenleg célsze-
rűbb tárolni, és csak biztonságos körülmé-
nyek között átjuttatni.  

Egyházi szinten  

2022. március 5-én Balog Zoltán püspök 
Úr tartott ismertetőt az egyházkerület fő-
gondnokainak. A négy református püspök 
együtt tett látogatást Kárpátalján. Személyes 
tapasztalatuk és Zán Fábián Sándor kárpát-
aljai püspök úr tájékoztatója alapján is úgy 
látják, hogy nagy a baj. Balog püspök Úr 
tartja az állandó kapcsolatot. 

 Egyházunk a Magyar Református Szere-
tetszolgálat által tudja eljuttatni az adomá-
nyokat. Ők is azt javasolják, hogy ne egyéni 
akciókkal vigyünk segélyt. Akiknek nincs 
személyes kárpátaljai kapcsolatuk, azok 
szervezetten, a segélyszolgálaton keresztül 
intézzék.  

Gyülekezeti szinten 

Az információk alapján úgy látjuk, hogy 
jelenleg elegendő tárgyi segély áll rendelke-
zésre. Miután az a tapasztalat, hogy a kezde-
ti lelkesedés csillapodni szokott, és dologi 
segélyeket nem tudunk tárolni, így pénzbeli 
segélyalapot hozunk létre, és amikor a hely-
zet úgy kívánja, ezt fogjuk felajánlani. Ado-
mányainkat lehet az erre a célra kihelyezett 
perselybe helyezni, vagy átutalással a gyüle-
kezet számlájára küldeni. Ez utóbbi esetben 
kérjük a közlemény rovatban feltüntetni, 
hogy kárpátaljai segély. Köszönetet mon-
dunk a gyülekezetünkből azoknak, akik 
eddig – és jelenleg is – segítenek a menekül-
tek fogadásában, szállításában. 

 Hordozzuk imáinkban, hogy helyes dön-
téseket tudjunk hozni, hogy azokon az Úr 
áldása legyen! 

Kiséry István  
főgondnok 
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fenti igerészről szóló prédikációjá-
ból ismerhetjük meg: 

 „Kérd el Istentől: ide most milyen 
ige illik… Hasogasd az igét, és helye-
sen!...” 

Enélkül mindenki mondani fogja a 
magáét, és akkor alakul ki a gyülekeze-
ten belül is a haszontalan szóharc a 
hallgatók romlására… Két olyan dol-
got hadd említsek meg, testvérek, ami 
az utóbbi időben több gyülekezetben 
ilyen károkat okoz… 

Az egyik a politizálás. Különösen, 
ha pártpolitikai szempontokat kezde-
nek emlegetni; a másik mostanában 
divattá lett: az egyházi iskolák megíté-
lése… 

Isten igéje határozottan óv minket 
ettől. Aki valóban hívő ember, azt a 
Szentlélek vezeti, az az egységet mun-
kálja és a békéltetés szolgálatát vég-
zi.” (77–78. old.) 

Itt az „egyházi iskolák megítélé-
se” bizonyára főleg a Baár-Madas 
akkori megítélésére vonatkozott. 
Kálmán félelme a mi bibliakörünk-
ben rögtön beigazolódott. Azon az 
esti alkalmon, amikor ez az ügy 
kipattant, a társaság szinte felrob-
bant. Szó szerint szétszaladtak az 
emberek a sötét éjszakába. Évekbe 
telt, amíg a kölcsönös bizalmat 
helyre lehetett állítani. Hála Isten-
nek, ma már kevesen tudják a mai 
levelező listát látva, hogy annak 
idején ki melyik táborba tartozott. 

Ilyen előzmények után került sor 
következő nyáron, 1996-ban a II. 
Református Világtalálkozóra Er-

Személyes visszaemlékezés az 1996. évre 

„Az Isten színe előtt bizonyságot téve kérd őket: ne folytas-
sanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására. Igye-
kezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint 
aki… helyesen hasogatja az igazság igéjét.” (2Tim 2,14–15) 

Jelenleg a szerdai bibliakö-
rünkben Pál apostolnak Timó-
teushoz írt két levelét tanul-
mányozzuk. Ehhez jó segítsé-
get kaptunk Cseri Kálmán: A 
célra nézz! című kötetéből, 
amely 2017-ben jelent meg, és 
ezeket a leveleket magyaráz-
za. Az eredeti igehirdetések 
1996 nyarán hangzottak el a templomunkban. A ma-

gyarázatok között egy érdekes 
utalást találunk az akkori egy-
házi eseményekre, amelynek a 
gyülekezetünk sok tagja, és 
személy szerint Kálmán is cse-
lekvő résztvevője volt. Ez az 
igazgatóváltás volt a Baár-
Madas Gimnázium élén 1995 
nyarán. A gyülekezeti tagok 

egyik része a volt igazgatót, 
Bibó Istvánt védte, a másik 
fele a távozását követelte az 
iskola éléről, és az új igazga-
tót, Arany Jánost támogatta. 
Az érvek a vitában nagyrészt 
politikaiak voltak. Én Bibó 
István mellett voltam, nem 
politikai, hanem hitbeli okból, 
úgy láttam, az egyháznak 
méltányolnia kellene az iskola újraindításában meg-
nyilvánuló hitét és odaadását. Aláírásokat gyűjtöttem 
mellette, vitatkoztam az ellenzőivel.  

Cseri Kálmán véleményét az egész ügyről éppen a 

Erdélyi körút a Baár-Madas vita árnyékában 
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hogy az újonnan jötteket üdvözöl-
jük. Közben észrevettem, hogy ezt 
a csoportot éppen Arany János, az 
új igazgató vezeti. Természetesen 
őt is előre tessékelték az emelvény-
re, és a hallgatóság szeme láttára 
az ott levőkkel mindenkivel kezet 
fogott. Természetesen velem is, és 
én természetesen fogadtam. Na-
gyon valószínű, hogy ő nem is 
tudta, hogy ki vagyok, és talán ma 
sem tudja. De én beláttam: most 
nem kezdhetem el az erdélyi test-
véreknek magyarázni, hogy mi a 
bajunk egymással, mikor most 
éppen egy jó dologban munkálko-
dunk mind a ketten. Nem azért 
jöttünk, hogy az otthoni ellentéte-
inket átvigyük hozzájuk is, hanem 
hogy a testvéri szeretetet erősítsük 
egymásban, sőt, hogy ebből vala-
mit még haza is vigyünk Magyar-
országra.  

Hasonló módon, jó ügyek men-
tén sikerült kibékülni más ellenfe-
lekkel is, azáltal, hogy együtt szol-
gáltunk, vagy a Bibliaszövetség 
egyik konferenciáján, vagy egysze-
rűen csak a pasaréti presbitérium-
ban. Az iskolaügy úgy rendező-
dött, hogy először Bibó István a 
hozzá ragaszkodó tanárokkal egy 
keresztyén, protestáns szellemű, 
de egyházaktól független iskolát 
alapított, majd hosszú idő után 
sikerült elérni, hogy ma már ez az 
iskola is a református egyház egyik 
gimnáziumaként működik. 

Talán ez a történet tanulság lehet 
mai harcainkban is, hogy azokat 
ne egymás ellen, hanem csak egy-
másért vívjuk. Tudjuk: „A teljes 
szeretet kiűzi a félelmet” (1Jn 4,18).  

Viczián István  

délyben, ahová a mi gyülekezetünkből is egy autó-
buszra való csoport utazott. Ez az út nagyon sok ál-
dott lelki haszonnal járt, a testvéri szeretet és támoga-
tás számos formájával találkoztunk, sok jó kezdemé-
nyezés indult el, amelyek azóta már szárba szökken-
tek, és jó gyümölcsöket teremnek. Minderről egyszer 
érdemes volna külön is beszámolni, de most csak arra 
szeretnék kitérni, hogy számomra hogyan függött 
össze a két esemény, aki ezzel az iskolaügyből fakadó 
ellentéttel a szívemben indultam neki az erdélyi út-
nak.  

Már az út elején megállapítottam, hogy az útitársa-
im nagy része az ellentáborhoz tartozik, köztük vol-
tak olyan szülők, akiknek, ugyanúgy, mint nekünk, a 
gyerekük abba az iskolába járt. A világtalálkozó prog-
ramjában több közös úrvacsoraosztás is volt. Már az 
elején megállapítottam, hogy az nem fog menni, hogy 
én azokkal együtt úrvacsorázok, akikre haragszom. 
Nem is emlegettük nagyon ezt a kérdést tovább az 
úton. De az Úr ennél nyilvánvalóbb megoldást is ké-
szített a számomra. 

A döntő lépés elé az Úr Sá-
romberkén, a minket vendéglá-
tó, Maros menti gyülekezetben 
állított. Sáromberkére akkor 
már évtizedek óta jártunk test-
véri segítséget nyújtani az otta-
ni gyülekezetnek és lelkipász-
torának, Nagy Gézának. 
Együtt örültünk velük a sza-
badságnak a romániai forrada-
lom idején, és imádkoztunk értük, amikor a márciusi 
marosvásárhelyi román támadások idején Gézának az 
a nehéz feladat jutott, hogy a falujukon keresztül ha-
ladó harcoló feleket békítse. Most viszont ünnepi han-
gulat volt, szoboravatás a templom előtt, közös isten-
tisztelet, testvéri vendéglátás a gyülekezeti tagoknál. 
A találkozót a falu lakosságával a kultúrházban ren-
dezték meg, amelyen ott volt a mi csoportunk és a 
helybeliek közül sokan. Már megkezdődött a műsor, 
azt hiszem, valaki éppen az ottani életről számolt be. 
Én, mint a pasaréti küldöttség vezetője, kint ültem a 
helyi vezetőkkel az elnökségben. Ekkor váratlanul 
nyílt az ajtó, és megjelent egy másik magyarországi 
csoport, akik valahogy szintén ide készültek, de késve 
értek ide. Mi is felugrottunk, és az ajtó felé mentünk, 
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Családi hírek 

Január 26-tól március 27., lap-
zártáig a következőkről szá-
molhatunk be: 

 

 

 

Megkereszteltük: 

Giday Veronika 

Vető Zorka Lenke 

gyermekeket. 

Imádkozzunk értük! 

 
 

 

Esküvő nem volt 

Eltemettük 

Méhes Jenő 

Dr Rajkai Gábor 

Fodor Csabáné 

Kremmerné  

Demjén Ágnes 

Süveges Pálné    

testvéreinket. 

Imádkozzunk  a gyászolókért! 

A Bibliai Házassággondozó Szolgálat 
(BHSZ) immár sokadik alkalommal szervezi 
gyülekezetünkben házaspároknak szóló 
csendesnapját, amelyet idén is a Házasság 
hetére időzítettek. Ezen alkalmak fő célja, 
hogy a házastársi egységet mélyítse és a 
válságok megelőzésében is segítséget nyújt-
son a Szentírás iránymutatásán és hiteles 
példákon keresztül.  

A csendesnapon rövid áhítat után egy 
előadást hallgathattunk meg „Maradjunk 

együtt!” címmel. Erre az alkalomra dr. Veres 
Sándor Pétert és feleségét dr. Veresné Ko-
vács Juditot kérték fel a szervezők.   

Istennek hála többen jelen lehettünk, de 
nemcsak a gyülekezetből, hanem máshon-
nan is jöttek vendégek, akik szívesen meg-
hallgatták egy idős házaspár gondolatait a 
házasságról. 

Az alkalmon sok minden elhangzott, rész-
ben bizonyságtétel, néhány nehézség a há-
zaspár életéből és az ezekben való megállás 
Isten kegyelmével. Éppen ezért nem tudnék 
röviden egy összefoglalót adni az alkalom-

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

Megjegyezzük, hogy az egyéni vállalkozó bevallását sok eset-
ben a könyvelője 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 ügyfél-
kapuján 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. 
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ról, inkább kiemel-
nék egy-egy részt 
az előadásból. 

Öröm volt hall-
gatni az őszintesé-
güket és Péter bá-
csitól azt, hogy 
mennyi igei taní-
tást kaptak az évek 
során. Például 
egyik alkalommal a férfi órán arról az igéről 
beszélgettek, hogy „ti férfiak, szeressétek felesé-
geiteket”. Az egyik férfitestvér az órán azt 
tanácsolta a többieknek, hogy mielőtt be-
mennének a lakásba, mondjanak el egy 
imádságot. Először az Úrral rendezzenek le 
minden bennük levő dolgot. Ezt Péter bácsi 
kezdő hívőként lelkesen igyekezett megtar-
tani, de amint átlépte a küszöböt, rögtön 
gúnyos megjegyzéseket tett a feleségére. 
Amikor pedig a bántó szavakat kimondta, 
rögtön a szívébe hasított az, amit az órán 
hallott és csak ennyit fogalmazott meg ma-
gában: „Amit megfogadtál a küszöbön, azt a 
lakásban rögvest megtagadod?”  

Szerintem ezen mindannyian elgondol-
kozhatunk egy kicsit és kérhetjük mi is 
Urunk segítségét, hogy egy ilyen helyzetben 
Szentlelkével legyen kegyelmes hozzánk.  

Judit néni abból az igehirdetésből emelt ki 
néhány gondolatot, amelyet legelőször hall-
gattak. Ez egy Jónásról szóló evangélizációs 
sorozat volt, amelynek egyik gondolata az 
volt, hogy az Úr olyan irgalmas, olyan ke-
gyelmes, hogy még az állatokon is könyörül. 
Urunknál nincs személyválogatás, és semmi 
másra nincs szükségünk, csak forduljunk 
Hozzá. Ahogy Ninive királya is leborult 
Isten előtt, mi is ugyanúgy boruljunk le Őe-
lőtte minden olyan helyzetben, amikor ilyen 
rendkívüli dolog történik, és valami nagy 
nehézségen megyünk keresztül. Ő lesz az, 
aki kisegít bennünket, Ő lesz az, aki meg-
ígérte, hogy a fiaink is majd az Ő tanítványai 
lesznek, és mi bízzunk Benne. 

Nagyon hálás vagyok azért, 
hogy láthattam az életüket, 
és azt, amiről ők is vallottak: 
„A házasság azért halálosan 
komoly dolog, mert a férfi és 
a nő ábrázolhatja ki Krisztust 
úgy, hogy Őbenne van, Ő 
őrzi meg, és tartja fenn a 
házasságot.”  

 Czakó Zoltán 

Mint azt már istentiszteleteinken hirdettük 
is, gyülekezetünket felkereste az a koreai 
gyülekezet, amelyik Budagyöngye közelé-
ben bérel összejöveteli helyet, hogy a termük 
felújításának idejére adnánk-e lehetőséget 
istentiszteleteik megtartására. A presbitéri-
um jóváhagyásával befogadtuk őket 4 hó-
napra, vasárnap 12:30–15:30 közötti időben. 
Alkalmaikat a tornácok alatti nagyteremben 
tartják.  

Szívet melengető az idegen nyelven, de 
ismerős dallammal kihallatszó, Istent dicsőí-
tő énekszó. Kedves református testvéreknek 
adhatunk helyet.  

Hálára kell, hogy indítson, ha számba 
vesszük, hogy a 85 évvel ezelőtti kezdetek 
óta mi minden történt csak építészeti és be-
rendezési vonatkozásban a gyülekezet épü-
leteiben! (Az Áldás, békesség!-ben igyek-
szünk nyomon követni 
ezt a folyamatot.) 

Az első évtizedet a 
templom és a parókia 
épületegyüttesének 
felépítése, berendezése 
(közte az Angster orgo-
na is), és az ostrom 
rombolásainak helyre-
állítása jellemezte. A 
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kommunista évtizedekben ezt csendes belső 
lelki építkezés követte. Bár éppen ebben az 
időben létesült a stúdió, készültek az első 
hangfelvételek a ’60-as években, majd a 
„tömeges” kazettás magnó-korszak a rend-
szerváltozásig.  

A ’80-as években fokozatosan birtokba 
vettük a neszmélyi telepet, használhatóvá 
tettük épületeit és tágas kertjét, a telep még 
egy új gyülekezeti teremmel is bővült. A ’90-
es években a pasaréti parókia épület egé-
szült ki egy háromszintes, gyülekezeti ter-
meket biztosító résszel.  

Az új évezredet pedig a felújítások, kor-
szerűsítések jellemezik. Szinte számba sem 
vehető az összes változás, ezért csak vázlato-
san villantjuk fel pár lényegesebb elemét 
ennek a folyamatnak: 

A parókiaépületben felújítottuk a lelki-
pásztori lakást, elkészült az alagsor falszige-
telése, majd új konyha, és előtér készült.  A 
parókia tetőszigetelése és hőszigetelése után 
a tetőre napelemeket telepítettünk. 

Az egész épületegyüttes föld alatti csator-
narendszerében a szükséges felújítások meg-
történtek. 

Felújítottuk az egyházfilakást, és a torná-
cos összekötő szárny tetőzetét. Ebben a 
szárnyban a nagy üvegajtók cseréjére is sor 
került, az iratmisszió pultjai, polcai megújul-
tak, és ezen a szinten új mosdó-blokk kiala-
kítására is sor került.  

A templom és a harangláb statikai meg-
erősítése után kezdtük a templomtér belső 
felújítását. Felújítottuk fűtőrendszerét és 
elektromos hálózatát. Két éve új székeket 
szereztünk be, tavaly megújult a templomtér 
padlója, megújult az Úr asztalának a talap-
zata, és új, korszerű stúdió készült. 

Közben az egész elmúlt évtized folyamán 
folytak – és ma is folynak – felújító, állag-
megőrző munkák Neszmélyen is.  

Idén a szószék és a Mózes szék újult meg, 
és új terítőt kapott a szószék, az Úr asztala, 

valamint az úrvacsoránál használt másik 
asztal.  

Ez utóbbi fázis átadására február utolsó 
vasárnapján került sor, amikor a szószék 
terítőjének elkészítője, Láng-Miticzky Kata-
lin textilművész ismertette a terítő szimboli-
káját:  

Kedves Testvérek! 

 Miután megkaptam a megbízást Nagytisztele-
tű Úrtól  és elkezdtem gondolkozni a szószék és 
az Úr asztala kárpit díszítésein, sok-sok imádság 
közepette a következő gondolatok vezéreltek. 

Mindenképpen alkalmazkodtam a templom 
stílusához, mely a Bauhaus szellemiségében 
épült. Bár hagyományosan a népi motívumok 
szépen illeszkednek a régi református templomok 
stílusához, itt másként kellett gondolkodni. 

Így született meg a mára már megvalósult 
terv, ami modern, stilizált, egyszerű, ugyanakkor 
komoly is. Komoly a mondanivaló is, hiszen 
mindennek Isten dicsőségét kell szolgálnia. 

Amit szerettem volna kifejezni, az a következő: 

Alkalomról alkalomra hangzik Isten drága 
igéje a szószékről. Árad, áramlik felénk azzal a 
szándékkal, hogy a szívünkig érjenek ezek a kin-
cset érő aranymondások, igék. 

A sík felületből  kidomborodó arany-ezüst cso-
mózásokkal szerettem volna kifejezni, ahogy ezek 
a drágakövek, mint gyémánt darabkák hullanak 
alá. 

Vagy más hasonlattal élve, ezek a drága ige-
magvak, mint búzamagok hullhatnak a szívünk-
be, hogy ott jó talajra találva, gyökeret verve, 
szárba szökkenjenek, és gazdag termést hozzanak. 

Ezt jelképezi az az aranyló, szőke búzamező, 
ahol a kárpit az alján kivilágosodik, és ez a vilá-
gos mező folytatódik az Úr asztala közepén is. 

 A kárpit jellemző színe bíbor, amely régen a 
királyok, nemesek, papok előkelő színe volt. A 
festék gyártása bonyolult és költséges volt, tehát a 
bíbor a gazdagság jelképe is. 

Itt is a gazdagságról szerettem volna szólni, de 
csakis az Ige végtelen gazdagságáról, kimeríthe-
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A neszmélyi felújítási/átalakítási munkák 
második üteme lényegében a Szitás ház vi-
zes blokkjának átalakítását (a kazántér levá-
lasztásával), valamint a tető teljes felújítását 
tartalmazza, és Isten segítségével már a 

munkák végénél 
tartunk. 

Mivel a járvány és a 
két év halasztás 
miatt a kivitelezői 
díjak a tervezetthez 
képest több mint 
duplájára emelked-

tek, a bonyolítás során minden olyan lehető-
séget igyekeztünk megragadni, amivel a 
költségeket csökkenteni lehet. 

Így merült fel az 
épület padlásteré-
ben bizonyos bel-
ső munkák saját 
erőből, házilag 
történő elvégzése.  

Csak olyan fel-
adatok jöhettek szóba, melyeket bárki otthon 
is „hobby”-szerűen el tud, ill. szokott végez-
ni, azaz nem igényelnek különösebb szak-
mai végzettséget, ill. jogosultságot.  

Ilyenek: a porszívózás, szögkihúzás, per-
metezés, deszkák fűrészelése, fahézagok 

tetlen voltáról.  

A szószék kárpitjának fókuszában 3 egyszerűen 
megformált jelképet láthatunk. 

Két csillagot és egy keresztet.  

De ez a 3 egyszerű jelkép magába foglalja az 
Úr Jézus egész értünk áldozott életét. 

 A bal oldali csillag a betlehemi csillag, ami 
mutatta az utat a keleti bölcseknek. Ez utalás 
Jézus földi életének kezdetére. 

Középen a hulló arany-
ló búzaszemek, gyé-
mánt darabkák egy 

keresztté rendeződnek. Nem szabályos kereszt ez, 
de tisztán kivehető. 

A kereszt van középen, hiszen ez keresztyén 
hitünk közepe, lényege. Krisztus önmagát áldozta 
értünk a kereszten. 

A jobb oldali csillag a hajnalcsillag, mely 
Krisztus visszajövetelére utal, mikor megjelenik 
ismét ítélni élőket és holtakat. Mi keresztyének 
várva várjuk az Ő megjelenését. 

Fogadjátok szeretettel. SDG 

 Az úrasztali és úrvacsorai terítő elkészítésé-
ért pedig Bodóné Ungvári Évának mond-

tunk köszönetet (kép 2. old!) 

Viczián Miklós 
 

 



12 Áldás, békesség! 2022. Húsvét GYÜLEKEZETI HÍREK 

tömítése, kőzet-
gyapot vágása és 
leterítése, vala-
mint deszkák 
lecsavarozása. 
Mindezek elvég-
zésével megold-

hatjuk a fafödém állagvédelmi felújítása 
mellett annak hőszi-
getelését is, és ezál-
tal az alatta lévő 
helyiségek, valamint 
a padlástér használ-
hatósága lényegesen 
jobb lesz.  

A vállalkozó ütemezéséhez igazítva a fenti 
munkákra a febr. 5-ét és 12-ét hirdettük meg. 
Mivel csupán 4-5 főre számítottam, nagyon 
megörültem, hogy mindkét szombatra több, 
mint kétszer annyi (11 és 10 fő) jelentkezett. 
Három idősebb testvérünket lebeszéltem, 

továbbá betegség 
miatt még ketten 
lemondták, így 5-én 
végül 9-en, 12-én 
két újabb jelentke-
zővel 11-en vol-
tunk. 

Bevallom, nagyon izgultam, főként az első 
alkalommal, 5-én: hogy jusson elegendő idő 
mindenre, hogy ne legyen baleset, és min-
denki a számá-
ra legmegfele-
lőbb feladatot 
végezhesse. 
Jóllehet min-
denki elszánta 
magát minden-
re.  

No persze, már a megérkezés után rögtön 
előugrottak az akadályok: A kulcsok NEM 
voltak a megbeszélt helyen! És az ebben 
illetékest SEM lehetett elérni! Ettől elég inge-
rült is lettem, és mikor kb. 20 perc múlva 
végre visszahívott, kissé „fel is emeltem a 
hangom”. De P. Zoli kedves, szelíd megjegy-

zésével lecsendesített, 
és végre együtt elolvas-
tuk a napi igét is. Rövid 
imádság után jókedvű-
en kezdtünk el dolgoz-
ni. (Csak én szégyell-

tem magam még egy darabig.) 

Egész nap cso-
dásan, gördüléke-
nyen ment min-
den. Senki sem 
tétlenkedett, min-
denki folyton ke-
reste, kérdezte, 
hogy mit tehetne 

még? Alig lehetett az ebédhez 
összekürtölni a csapatot, pe-
dig a csalogatásban részt vett 
a friss, meleg pizza illata is.    

Már kora délután végeztünk 
az 5-ére kitűzött munkákkal, 3 

órakor mind a 90 négyzetméteren helyén 
volt a 10 cm vastag hőszigetelés! Közös fel-
indulással még 
nekifogtunk a 
vállalkozó által 
kibontott desz-
kákban maradt 
szögek kihúzá-
sának. Mint 
később kide-
rült, e feladat 
jelentős része is erre a napra volt számunkra 
előkészítve: fél vödör görbe szög tanúsítja. 
Négy óra körül végül letettük a szerszámo-
kat, és hálatelt szívvel tértünk haza. 

A következő szombaton, 12-én már rutino-
sabban kezdtük a napot. Mivel a vártnál 
többen vol-
tunk, még két 
további részfel-
adat elvégzésé-
re is futotta: a 
fagerendák 
repedéseibe 
bedolgoztunk 
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5 kg fatömítő 
tapaszt, valamint 
a héten megjött 5 
cm vastag kőzet-
gyapotot is le 
tudtuk teríteni 
gerendák közé. 
Ketten az előző 

szombatiakból most is eljöttek, és ez sokat 
segített a szervezésben és a szakmai irányí-
tásban. 

Ez a „munka-
nap” is derűsen és 
zökkenőmentesen 
telt el. Az egész 
csapat azon volt, 
hogy az összes 
feladattal végezzünk. Természetesen a déli 
pizzából sem maradt semennyi.  

Fél hat tájban, hazafelé mindannyian örül-
tünk a közös munkának, és ennek során 

egymás egyre jobb 
megismerésének is. 

Mindkét alkalo-
mért hálás vagyok 
Istennek és fiatal 
testvéreimnek is 
igyekezetükért! 

És miként buzgón, ill. közösen rendet 
tettünk a Szitás ház szeméttel teli, kártevők-
látogatta, hasznavehetetlen padlásán, hason-
lóképpen legyünk tele mindnyájan remény-
séggel, és kérjük a mi Megváltó Urunkat, 
Jézus Krisztust, hogy idén is ugyanúgy láto-
gasson el a neszmélyi csendeshetekre, jöjjön 
be a délelőtti, ill. délutáni alkalmakra, és 
vegyen részt a félrehúzódós, négyszemközti 
beszélgetésekben is. És világítson be szívünk 
padlásterébe, és bűntörlő vérével végezze el 
ott az Ő tisztogató, felújító munkáját, hogy 
új életre keltsen, és szabadításával használ-
hatóvá tegye személyes életünk (lelki há-
zunk) besötétedett, romlásnak indult és 
hasznavehetetlen zugait. 

Hámori László 

A Biblia Szövetség nők számára szervezett 
csendesnapjainak harmadik alkalma volt 
2022. március 19-én. A kezdő áhítat 
(Benedek Csilla) lelki tanítása a Mt 21,18–22 
alapján hangzott el. Mi is, ahogyan az akkori 
hallgatóság is, hajlamosak vagyunk csak a 
láthatókra figyelni: „Hogyan száradt el ez a 
fügefa ilyen hirtelen?” Az igazi kérdés nem az, 
hogy mennyi idő alatt, hanem az, hogy miért 
száradt el a fügefa. Isten minden embert 
feladatra teremtett, és az dicsőíti meg Őt, ha 
gyermekei teljesítik feladataikat, gyümölcs-
termő, értelmes, céltudatos életet élnek. 

E tavaszi csendesnapokon Isten tulajdon-
ságait tanulmányozzuk, és most a 
„Mindenható, szuverén Isten, a végeérhetet-
len hatalom és törvény ura” címmel hang-
zott el előadás (Dr. Erdélyi Judit). Isten min-
denható hatalma, szuverenitása akaratában, 
és akaratának végrehajtásában mutatkozik 
meg. Az egész univerzumban mindent az Ő 
akarata és hatalma irányít, és nem létezik 
tőle független hatalom. Mindenhatósága 
megmutatkozott a teremtésben, és azóta is 
szuverén módon kormányozza, és gondot 
visel teremtett világáról szuverén kegyelme 
gyakorlásában, és az ember üdvözítésében 
is. Hívő életgyakorlatunkban meghatározó 
jelentőségű, hogy hogyan viszonyulunk 
Isten szuverenitásához. A hívők gyönyör-
ködhetnek Isten akaratában, boldogok lehet-
nek a Tőle való függőségben, a Rá hagyatko-
zásban, örömmel engedelmeskedhetnek, 
imádhatják és dicsőíthetik Őt. 

A csoportos beszélgetés során személyes 
kérdésekre kerestünk válaszokat: Tudom-e 
és miből tudhatom, hogy választott vagyok? 
Mi a helyes motiválója imakéréseinknek? 
Ismerem-e a helyes istenfélelmet? Elfoga-
dom-e, hogy Istennek abszolút joga van azt 
tenni, amit akar? 

A témát annyira fontosnak látom, hogy jó 
lenne nyomtatott formában megjelentetni, 
hogy minél szélesebb körben terjeszteni le-
hessen. Lukovits Zergi Ilona 
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Akik március 14-én este eljöttek a temp-
lomba meghallgatni Váncsa Gábor színmű-
vész egyszemélyes előadását, azoknak egé-
szen kivételes élményben volt részük. Ötne-
gyed órán át áradtak a Szentírás igéi az Ó- és 
Újszövetségből egyvégtében.  

A kerettörténet Pál apostolnak Félix hely-
tartó előtti védőbeszéde. Amelyet azonban 
Váncsa Gábor – a szerző és egy személyben 
előadó is – oly gazdagon kitágított az Apos-
tolok cselekedetének tömör beszámolójából 
kiindulva (ApCsel 24.), hogy abban felidéző-
dött az egész passió, a Sinai-hegyi törvény-
adás, ószövetségi próféciák, Pál apostol 
élettörténete, és átszőtte az egész estét az 
evangélium, a megtérésre való hívás.   

A hallgatóságot személyesen is megszólító 
speciális igehirdetés, mint színészi teljesít-
mény is emlékezetes élményt nyújtott, hi-
szen a bibliai idézeteket – a témához váloga-
tott sorrendben – 73 percen át folyamatosan 
fejből, minden segédeszköz nélkül elmonda-
ni, s közben testbeszéddel, ruhadarabokkal 
dramatizálni is, egyedülálló színészi teljesít-
mény!  

Az estről távozóban többen megjegyezték, 
hogy kár, hogy nem készült felvétel az alka-
lomról, mert még sokszor, sokaknak érde-
mes lenne általa átitatódni Isten igéjével… 

De van egy jó hírünk: A Hit-Élet Vallási 
Magazin stábja 2021-ben, nagypénteken a 

Paksi Református Templomban felvételt 
készített Váncsa Gábor előadóművész Pál 
védőbeszéde című egyfelvonásos monodrá-
májáról. Meghallgatható a YouTube-on: 
https://youtu.be/83bzhlDxg3U (vagy Váncsa 
Gábor Pál apostol védőbeszéde keresőszavak 
beírásával).  

Mindenkinek ajánljuk a nagyhét valame-
lyik estéjén meghallgatásra családi vagy 
bibliaórai körben! 

Viczián Miklós 

Horváth Géza lelkipásztor úr március 30. 
és április 1. között a Mátészalka-Kertvárosi 
gyülekezetben hirdette Isten igéjét az evan-
gélizációs hét alkalmain, AZ IDŐ SÜRGET – 
Máté evangéliuma 24. fejezete alapján.  
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Hosszú ideje már, hogy 
kórusunk működése a 
koronavírus járvány 
hullámsorozatai között 
az online térbe lett 
száműzve. Jelentősen 
korlátozta lehetőségein-
ket ez a vírus, hónapo-
kon át kizárólag a kép-

ernyőkön és kamerákon keresztül tarthattuk 
meg próbáinkat. Nem volt egyszerű ez az 
időszak, sem egyénileg, sem közösségileg, 
sem pedig a szolgálat szempontjából. Régóta 
vágytunk arra, hogy újra személyesen talál-
kozhassunk egymással a kóruspróba kerete-
in belül is, és számítógépek közvetítése nél-
kül dicsérhessük megváltó Jézusunkat a 
szebbnél szebb zenemű-
vekkel. Sokat kellett rá 
várnunk, hogy megszaba-
duljunk ebből a bezártság-
ból, ebből a „fogságból”. 
Habár Isten népe nem 
ilyen szintű fogságban volt 
Babilonban – és nem is egy 
járvány miatt kényszerül-
tek fogságba, hanem hűt-
lenségük miatt –, mégis 
ennek kapcsán eszembe 
jutott, hogyan is ír Ne-
hémiás könyve a hazatérésük, szabadulásuk 
körüli eseményekről.  

Az újbóli találkozások, személyes próbák 
iránti vágyainkat nem őrizgettük magunk-
ban, hanem hétről hétre az Úrnak öntöttük 
ki, és könyörögtünk szabadulásért, imáink 
meghallgatásáért, Nehémiáshoz hasonlóan. 
Az Úr pedig, ahogy jó előmenetelt adott 
Nehémiásnak (a király előtt) rajta nyugvó jó 
kegyelme szerint, úgy adott kórusunknak is 
jó előmenetelt arra nézve, hogy az online 
térből most márciusban a templomtérbe 
költözhettünk „haza”. Elkezdtük, helyeseb-
ben szólva folytattuk az eddigi munkát a 
gyülekezet falain belül. Hatalmas ajándék-
ként tekintünk arra, hogy Isten megengedte 

nekünk a járványhelyzet jelenlegi állapotán 
keresztül a személyes együttlétet és a közös 
éneklést. Bizonyságát szeretném adni annak, 
hogy mivel maga a menny Istene ad nekünk 
jó előmenetelt, és mi az Ő szolgáiként foly-
tatjuk az „építkezést” (Neh 2,20), a kórusunk 
– csakúgy, mint akkor Isten népe – nagy 
kedvvel dolgozik (Neh 4,6). Újabb és újabb 
műveket tanultunk már az online térben is, 
mennyivel hatékonyabb így most már sze-
mélyesen! Nagy kedvvel szolgálunk, mert 
maga a menny Istene a mi Istenünk. Nagy 
kedvvel szolgálunk, hiszen Jézus Krisztus 
nem csupán az online térből és a bezártság-
ból, hanem egyenesen a kárhozatból szaba-
dított meg egyen-egyenként bennünket!  

Talán a hangszálaink nem 
szenvedtek olyan draszti-
kus sérüléseket, leépülése-
ket, mint Jeruzsálem kőfa-
lai, karnagyunk mégis 
nehémiási lelkülettel kezd-
te el a rések javítgatását, és 
az online keretek között 
esetlegesen nyikorgóvá 
vált „vaskapuk” beolajozá-
sát. 

Nagy hála van a szívünk-
ben, hogy az online idő-

szakban kórusközösségünk nem bomlott 
szét, és nem tűnt el, sőt most már újra sze-
mélyesen tapasztalhatjuk a közös éneklés 
örömét. Egymással való közösségünk, közös 
éneklésünk azonban nem érne többet egy 
átlagos kórusegyüttes mulandó örömeinél, 
hogyha nem a Fő drága vére kötne össze 
bennünket, és nem az Ő testének tagjai len-
nénk. Mivel azonban Ő a fej, és mi neki tag-
jai lehetünk, hisszük és tapasztaljuk, hogy 
Lelke által jelen van a próbáinkon, és az Ő 
dicsőségére énekelhetünk. 

A vírushelyzet változhat háromszor, négy-
szer, akár többször is, de Jézusunk tegnap és 
ma és mindörökké ugyanaz! Dicsőség Neki! 

Klucsik Dávid 
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PIKK – Korcsolyázás 
   Az újév első programjaként korcsolyázni 

mentünk el a Marczibányi tér sportcentru-
mába. A pálya előtt gyülekeztünk és beszél-
gettünk, amíg min-
denki megérkezett. 
Ezután vágtunk 
igazán bele: ki 
szekrényt szerzett 
pakolásra, ki kor-
csolyát bérelt, má-
sok már az otthon-
ról hozottat próbál-
gatták – és mind-
eközben folyt to-
vább a beszélgetés.  

   Miután min-
denki elkészült, 
átmentünk a pályá-
ra és elkezdődött a 
korcsolyázás. Mi-
vel ez a helyszín 
más jégpályákkal 
összehasonlítva 
viszonylag kisméretű, ismerkedésre és be-
szélgetésre pont megfelelő. Ezáltal lehetőség 
nyílt, hogy mindenkivel „felvegyük a fona-
lat”: kivel mi újság, hogy van, milyen dolgok 
történtek mostanában az életében.  

   Miután már 1–2 órája a pályán voltunk, 
összegyűltünk, és kiosztottunk egy áhítatot 
Henry és Richard Blackaby „Isten megta-
pasztalása napról napra” című könyvéből. A 
fő ige a Zsoltárok 27,14 volt: „Várjad az Urat, 

légy erős; bátorod-
jék a szíved és vár-
jad az Urat!”. Té-
mája a várakozás 
volt, és hogy ho-
gyan tekint(het)ünk 
erre, ha ezt Istentől 
tudjuk fogadni. 
Dávid élete volt a 
példa, aki Isten 
ígérete után még 
évekig várt az ígé-
ret „tényleges” 
megvalósulására, 
viszont ez idő alatt 
formálhatta igazán 
Isten. Ebben az 
időszakban külön 
ajándékokat tarto-
gatott számára az 
Úr. 

   Istennek hála sokat beszélgethettünk, jól 
érezhettük magunkat, és sok örömünk lehe-
tett ezen a napon is! 

PIKK 

Figyelem!

Ú jra lesz ifi he tve ge! 
Kedves fiatal Testvéreink! 

Örömmel értesítünk benneteket, hogy  
április 22–24 (P–V) között végre újra megren-
dezésre kerülhet az Összifi hétvége, amelyen az 
ige, a közösség és a lelki feltöltődés lesz a közép-

pontban. Sok szeretettel várunk minden ifist  
vagy érdeklődő fiatalt! 

Helyszín: Tahitótfalu, Tahi Baptista Tábor 

Jelentkezés: ifis csoportokba beküldött Jelentke-
zési lap kitöltésével, ami az ifivezetőtől is elkér-
hető, vagy ezen az email címen is elérhető: jul-

csi.nemeskeri11@gmail.com 

Jelentkezési határidő: 04.10. 
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Összifi 
Március elején a Salamon ifin volt a sor, 

hogy a rendszeres ősszifjúsági alkalom házi-
gazdája legyen. Istennek hála az alkalomtar-
tó személyének kiléte könnyen megadatott, 
mikor Sipos-Vizaknai Gergely gödi lelki-
pásztor elvállalta a felkérést. Az alkalom 
témáját hosszabb Isten előtti gondolkodás 
előzte meg, amiről az ificsoport együtt gon-
dolkozott. Arra jutottunk, hogy a téma 
„Bűneink következménye” legyen, amit lel-
kipásztor testvérünk kiegé-
szített „és Isten irgalmának 
következménye” címmel. 

Fontos volt tisztázni az 
alkalom legelején, hogy mik 
azok a kérdések, amik való-
ban érintenek bennünket, és 
az életünket befolyásoló kér-
dések lehetnek, és hogy van-
nak olyan kérdések, amelye-
ket a kötekedők tesznek fel, 
mert nem néznek szembe a 
valóban fontos kérdésekkel, 
mint például, hogy kicsoda 
számodra Jézus Krisztus, 
vagy, hogy mi az életed fő 

problémája. 

A tékozló fiú ismert története 
alapján tanított bennünket 
Isten, és ismét meg kellett 
tapasztalnunk, hogy Isten 
Lelke a jól ismert igéken 
keresztül is újat tud mondani 
nekünk. Fontos kérdés, hogy 
jónak vagy rossznak tartjuk-
e magunkat, és mikor tudjuk 
mindannyian őszintén beis-
merni, hogy önmagunkban 
rosszak vagyunk. 

Az igeszolgálat utáni kiscso-
portos beszélgetések vezeté-
sét nagy örömünkre az ifita-
gokra bízhattuk már, akik 

szívesen vállalták ezt a szolgálatot, így a 
jelenlévő kb. 80 fiatal jobban megismerhette 
egymást, és közösen mélyíthette el a beszél-
getésben a személyes igei üzenetet. Megoszt-
hattuk egymással a gondolatainkat arról is, 
hogy ki hasonlít jobban a kisebbik tékozló, 
de hazatérő fiúra, vagy az otthon is távol 
lévő idősebb fiúra. Sokszor talán nem nyil-
vánvalóan rossz a szívünk indulata, bár ek-
kor sem természetes, hogy szívünk nem 
magunkkal, hanem Istennel legyen tele. 

Lux András  
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Vasárnapiiskolás-hittanos csalá-
di gyermek kirándulás a Hár-
mashatárhegy – Csúcs-hegy – 
Kálvária hegy útvonalon. 

 

 

Csépe Andrea szolgálatáról 
beszél a csütörtöki hittanosok-
nak 

Nyári csendesheteink július 16 
– 23. ill. július 30. és augusztus 
6 között lesznek. Személyes 
jelentkezés április 24-én indul. 
Napközishetet idén még nem 
tartunk. 

Tóth Levente vagyok, 
Londonban élek a fele-
ségemmel már közel öt 
éve, így nem tudtam 
személyesen csatlakozni 
a konfirmációs felkészí-
tőhöz, de volt lehetőség 

arra, hogy online alkalmakon tanulmányoz-
zuk a Szentírást. Mindenkit szeretnék bátorí-
tani arra, hogy csatlakozzon a későbbi tanfo-
lyamokhoz, hiszen térbeli akadálya sincsen, 
illetve Horváth Géza lelkipásztor – Isten 
dicsőségére – mindig az evangélium teljes 

igazságát hirdette, ami napjainkban nagyon-
nagyon ritka.  

Gyerekkorom óta folyamatosan festettem 
és rajzoltam, de amióta megtértem az Úrhoz, 
nem tudok, és nem is szeretnék olyan témájú 
képeket készíteni, mint régen, csak bibliai 
témájú festményeket szeretnék festeni. A 
bizonyságtételem mellett az egyik első ilyen 
képem látható.  

Ha arra gondolok, hogy hogyan jutottam 
el az Úrhoz, egészen kicsi gyermekkoromtól 
kezdve kell számba vennem a különböző 

 

Hogyan jutottam el az Úrhoz?  
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lépcsőfokokat, hiszen most már 
az Úr gyermekeként visszagon-
dolva az eddigi életemre tisztán 
látom, hogy milyen kegyelem-
mel, szeretettel és végtelen türe-
lemmel vonzott magához egé-

szen születésemtől kezdve. Egyedül, önma-
gam erejéből képtelen lettem volna elfogad-
ni, és megismerni Őt, és nem várt volna rám 
más, mint az örökké tartó ítélet. 

A legelső emlékeim egyike, amikor három 
vagy négy évesen az óvoda udvarán tavasz-
szal, egy könnyű eső után úgy éreztem, 
mintha nem lennék 
egyedül, a látható vilá-
gon kívül is létezik vala-
mi körülöttünk, és ez az 
érzés olyan békességgel 
töltött el, ami semmihez 
sem hasonlítható, amit 
ebben a világban tapasz-
talhatunk. Ezt a békessé-
get folyamatosan, egy-
egy pillanatra később is 
tapasztaltam, egészen 
mostanáig, bár néha 
évek is elteltek nélküle. 

Ennek ellenére, amikor 
már egy kicsit nagyobb 
lettem, körülbelül hat 
évesen, nagyon aggódni 
kezdtem amiatt, hogy mi 
lesz velem, a szüleimmel, nagy szüleimmel 
és testvéreimmel, ha meghalunk? Nem kife-
jezetten a halállal járó fájdalom aggasztott a 
legjobban, hanem az, hogy mi lesz utána? 
Találkozunk-e még? Hová kerülök? Egyedül 
leszek, vagy mások is lesznek velem? Sötét-
ség lesz ott, vagy fényesség? Nagyon nyo-
masztott ez a bizonytalanság, de nem kér-
deztem meg senkit, hogy mi fog történni, 
mert tudtam, hogy emberektől nem kapok 
majd kielégítő és megnyugtató választ – 
nagyon szeretem a szüleimet, és ők is en-
gem, mindenben támogatnak, de nem hívők. 
Egészen biztos vagyok benne, hogy az Úris-

ten kegyelme érintett meg akkor régen, eny-
nyire fiatalon, hogy egyáltalán feltegyem 
magamnak ezeket a kérdéseket, és kétségbe 
essek miattuk, hogy elkezdjek majd válaszo-
kat keresni rájuk. 

Pár évvel később, már az általános iskola 
második osztályában a halál miatti aggoda-
lomhoz egy másik érzés is csatlakozott, egy-
fajta kínzó, fásult fáradtság és lelki kielégü-
letlenség. Úgy éreztem, hogy valaminek 
történnie kell majd, méghozzá felülről, az 
égből, valami nagy dolognak, ami véget vet 
majd mindennek. Ismét csak az Úristent 

szeretném dicsőíteni, 
amiért megengedte, 
hogy eltöltsék a szíve-
met ezek az érzések, és 
eluralkodjanak rajtam a 
későbbi években, hogy 
tovább keressem a vála-
szokat most már arra is, 
hogy ezt az ürességet 
hogyan lehet kitölteni a 
szívemben. 

Tizennégy évesen beteg 
lettem, rosszindulatú 
agydaganatra gyana-
kodtak az orvosok, vé-
gül nem az volt, de is-
mét csak kaptam egy 
erős megérintést az Úr-
tól, hogy vegyem na-

gyon komolyan az elmúlást. 
Sajnos a későbbi években rossz irányba in-
dultam el, hogy végre megtudjam, hogy mi 
van a halál után, de egy bűnös ember csak 
erre képes, csak és kizárólag gonoszságra. 
Elkezdtem okkultizmussal foglalkozni, és 
gyakorolni is, amivel olyan démoni csator-
nákat nyitottam meg, hogy évekig rettegtem 
éjjel-nappal. Ennek ellenére nagyon hálás 
vagyok az Úrnak, hogy ezt is megengedte, 
mert már megnyugtatta a szívemet, és nem 
félek, mert Ő Úr mindenek felett, a bukott 
angyalok felett is. 

Huszonhat évesen ismerkedtem meg a 
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kedvesemmel, aki ma már a feleségem, és 
velem együtt ő is megtért, és nagyon hálás 
vagyok az Úrnak, hogy ilyen segítőtársat 
kaptam tőle. Az ő családja vasárnaponként 
eljár a templomba, vele mentem el először 
Istentiszteletre, bár ekkor még csak azon 
gondolkodtam, hogy vajon a jelenlévők kö-
zül hányan veszik ezt valóban komolyan? 
Úgy éreztem, hogy nagyon jó lenne, ha leg-
alább egyetlen ilyen ember lenne ott a temp-
lomban. 

Elköltöztünk Amerikába, majd Angliába, 
Londonba, ahol elkezdtünk járni az ottani 
magyar gyülekezet istentiszteleteire, majd 
bibliaóráira. Az egyik alkalommal, talán a 
harmadik lehetett, amin részt vettünk, az 
újjászületésről volt szó, János 3 volt az alap-
ige, amikor Jézus Nikodémussal beszélget. 
Amikor elolvastam a nyolcadik igeverset, 
bár nem tudtam, hogy mit jelent, úgy érez-
tem, hogy olyan szentséggel és tisztasággal 
találkoztam, ami ezen a földön nem létezik. 

-  A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de 
nem tudod, honnan jön és hová megy: így van 
mindenki, aki a Lélektől született. (Jn 3,8) 

Innentől kezdve egyre jobban vonzott 
minket az Atya a kedvesemmel együtt, el-
kezdtünk intenzívebben foglalkozni a Bibliá-
val. A gyülekezeti alkalmakon volt egy há-
zaspár, akik nagyon jó barátaink lettek, ők 
segítettek nekünk egyre jobban megérteni az 
Igét. Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy 
így gondoskodott rólunk, hogy olyan embe-
rek mellett kezdhettünk el foglalkozni a 
Szentírással, akik mindig a teljes igazságot 
hirdették, kizárólag az Igére ala-
pozva. Ugyanakkor teljes nyuga-
lomra még ekkor sem találtam, 
mert még nem voltam benne biz-
tos, hogy a Mennyországba jutok
-e, ha meghalok, ekkor még csak 
nagyon erős megérintéseim vol-
tak. 

Pár hónappal később értettem 
meg végre Jézus váltságáldozatá-

nak a lényegét, amit azonnal magamhoz 
ragadva elfogadtam. Ezután, miután szépen 
lassan elkezdtem megismerni Őt a Szentírá-
son keresztül, végre teljes megnyugvást ta-
lált a szívem Őbenne. Megértettem, hogy 
csak Rá lehetséges alapozni, és csak benne 
lehet bízni, Ő az igazi élő Isten, más nem 
létezik, csak egyedül Ő, aki annyira szere-
tett, hogy az életét adta értem, még úgyis, 
hogy én gyűlöltem Őt, és nem akartam tudo-
mást sem venni róla, és vállalta az Atya ha-
ragját a kereszten, amit én érdemeltem volna 
egy örökkévalóságon keresztül. Végre meg-
értettem, hogy én képtelen vagyok tenni 
bármit is azért, hogy elkerüljem a halált, és 
az ítéletet, de nem is kell tennem semmit, 
mert az Úron múlik minden, aki a keresztha-
lála után a mai napig közben jár az övéiért 
az Atya színe előtt. Csak úgy lehet nyugal-
ma és öröme bárkinek ezen a földön, ha ben-
ne bízik, aki elvégzett az övei helyett min-
dent. Nélküle nincsen más, csak halál és 
ítélet. 

Ezzel a rövid bizonyságtétellel szeretném 
hirdetni, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
egy élő igaz Isten, benne található a bűnök 
bocsánata és az örök élet. A megátkozott 
ember saját erejéből képtelen hozzá fordulni, 
de szuverén kegyelméből megkönyörült 
rajtam, és folyamatosan, lépésről lépésre 
terelgetett magához. Minden ígérete, ami a 
Szentírásban található, igaz, és más igazság 
nincsen, csak az Övé. Vissza fog térni, hogy 
magához vegye az övéit, de mindenki mást 
ítélet alá von, és végül elpusztítja ezt a bűn-
től szennyezett világot, hogy új eget és új 

földet teremtsen, amelyben már 
nincsen bűn, csak szentség és 
igazság. Erről szeretnék nyilváno-
san is bizonyságot tenni a mosta-
ni a konfirmáción, és keresztelő-
mön. 

„Ezért, amint a Szentlélek mondja: 
Ma, ha az ő szavát halljátok, ne ke-
ményítsétek meg a sz ívete-
ket...” (Zsid 3,7–8) 
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Hogy tértél meg, és hogyan 
kerültél kapcsolatba a Bethá-
niával? 

Szüleimmel Zuglóban él-
tünk. Ott is konfirmáltam. 
Volt ott a Bethániának egy 
köre, amelyhez a házunkból 
is tartoztak néhányan. Ők 
hívtak engem is. Én ott tér-
tem meg. Aztán ők vittek el a 
Bethánia budapesti központ-
jába, a Gyulai Pál utcába. 
Még a villamosjegyre is ők 
adták a pénzt, olyan szegé-
nyek voltunk. Ott találkoz-
tam Erdélyi Jánossal, aki ak-
kor, fiatalemberként, az egyik 
lelki vezető volt ott, és több-
ször szolgált az alkalmaikon.  

Én szerettem énekelni, így 
bevettek a Bethánia énekka-
rába. Németh Sándor és Má-
té János volt a kórus vezető-
je. Jártunk mi mindenfelé 
velük szolgálni. Nagyon 
szerettem a kórust. Maradt is 
egy fényképem Tahiból, az 
egyik összejövetelünkről. A 
második ülő sorban jobbról a 
második vagyok én, a mel-
lettem guggoló férfi Vizi 
István, a volt szentmártonká-
tai lelkipásztor. Vizi Maris-
kával aztán mi nagyon sokat 

szolgáltunk Balatonon a gye-
rekek között. 

Képzeld, még a nagybá-
tyám megtérésében is fel-
használt az Úr! A háború 
után sírva jött hozzám, hogy 
a háború alatt szörnyű dol-
gokba keveredett, vajon van-
e még az ő számára is kegye-
lem. Mondtam neki, hogy 
most rögtön boruljunk le az 
Úr előtt – s képzeld, akkor, 
ott adta át az életét az Úrnak. 
A többi nagynénéim, nagy-
bátyáim közül is legtöbben 
megtértek, volt, aki már csak 
a halálos ágyán!  
Úgy tudom, hogy férjedet, 
Kálmánt is ott ismerted meg. 

Igen. Vele is a közösségben 
ismerkedtünk meg. Minket 

Farkas József esketett a Kál-
vin téri templomban. Eleinte 
Zuglóban laktunk, aztán 
1963-ban ide költöztünk az 
Orsó utcába. Pár év múlva 
sikerült átkerülnöm a Feny-
ves úti iskolába. Innen men-
tem nyugdíjba.  
Három gyermeketek szüle-
tett. Vegyük számba a csalá-
dot! 

Igen, két lányunk és egy 
fiunk született: Kati, Márti és 
Kálmi. De azóta már a család 
számos unokával is bővült. 
Képüket mind a szobám 
falán őrzöm: Katinál Zsófi, 
Balázs, Alíz,  Mártinál Anna 
Sára, Orsi, Dóri, Gyuri… De 
hiszen őket ismered, hiszen a 
ti lakásotokban laktak, amíg 

 

Hétköznapjaink 
Eszinger Kálmánné 

– a volt diákjainak Márta néni – idén februárban töltötte be 90. életévét. 
Előbb húsz évig Zuglóban volt tanítónő, majd 1963-ban Pasarétre költöz-
ve a következő húsz évben a Fenyves utcai általános iskolában volt az első 
osztályos gyermekek Márta nénije, így sok pasaréti református gyermek 
is szárnyai alatt kezdte iskolai tanulmányait.  De a mi családunkkal való 
ismeretsége évtizedekkel korábbra nyúlik vissza, egészen lánykoráig, 
amikor is a Bethánia CE hívő közösségével került kapcsolatba. 
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ti Amerikában éltetek, és 
ezalatt Gyuri (Bereczky 
György) felépítette a házukat 
Nagykovácsiban. A gyüleke-
zet is sokat segített akkor 
nekik … És végül Kálmánék-
nál Dani, Hanna, Csilla. 

Én minden nap imádko-
zom gyermekeimért, unokái-
mért. Ha éjszaka felébredek, 
akkor is imádkozni szoktam. 
Megkérdezem az Urat, hogy 
’ha közben elalszom, nem 
haragszol’? S Ő megvigasztal, 
hogy nem haragszik, 
és békességem lesz. 
Idézzük fel a követ-
kező találkozásodat 
Erdélyi Jánossal! 

Geri (Viczián Ger-
gely) az én osztá-
lyomba került. Tite-
ket, a szülőket, a 
Torockó térről ismer-
tünk, de természete-
sen az apai nagyapa 
kiléte szóba sem került, egé-
szen addig, amíg nem ő jött a 
tanítás végén az unokájáért. 
Nagy örömmel ismertük fel 
egymásban a régi lelki test-
vért. Így derült ki, hogy Geri 
édesanyja, Erdélyi Judit, 
János leánya.  

Juditról őrzök egy nagyon 
kedves emléket. Amikor fér-
jem, Kálmán megvakult, én 
nagyon el voltam keseredve. 
Az egyik női bibliaórán sír-
dogáltam hátul. Judit odajött, 
és kérdezte, hogy miért sírok. 
Elmondtam, hogy nem tu-
dom, hogy miért büntet min-
ket így az Úr. Ő azt mondta, 
hogy ez nem Isten büntetése, 
hanem hitpróba. Ebben a 
helyzetben nekem az a fel-

adatom, hogy szeressem Kál-
mánt, és mindenben legyek 
mellette. Ez úgy megvigasz-
talt, hogy hazamentem, és 
attól kezdve kísértem min-
denhova, mentünk sétálni, 
üzletbe, fürdőbe, ahová csak 
szeretett volna.  

Most már én kerültem 
olyan állapotba, hogy csak 
akkor jutok el a templomba, 
ha valaki elvisz. Orsi uno-
kám szokott időnkint elkísér-
ni. Ővele jutottam el leg-

utóbb a piliscsabai csendes-
hétre is.  
Már hosszú ideje egyedül 
élsz. Hogy telnek a napjaid? 

Korábban volt albérlőm, de 
már sok éve egyedül élek. 
Van, hogy már hajnali 5–6-
kor felkelek. A közelmúltban 
többször is a telefonom éb-
resztett. Felvettem, de nem 
szólt bele senki. Néhány nap 
után bizonyságot tettem a 
telefonba. Mondtam, hogy az 
Úr Jézus mindenkit nagyon 
szeret, magáért is meghalt a 
kereszten… Azóta nem hí-
vott újra. Hogy meghallotta-e 
amit mondtam, nem tudom.  

De azért általában 7 – fél 8-
kor legkésőbb felkelek, meg-
reggelizem, s utána tartom a 

csendességemet. Nézd, ez a 
harmadik Bibliám! Kettőt 
már rongyosra olvastam. Én 
a Károli Bibliát olvasom, 
meg utána valamelyik min-
dennapra szóló áhítatos 
könyvet. Így napi olvasmá-
nyom Cseri Kálmántól A 
kegyelem harmatja.  

Csendesség után a lakás 
gondozása következik. Min-
den napra egy feladatot tű-
zök ki. Vagy porszívózok, 
vagy a konyhában rakok 

rendet, vagy egyéb 
részét végzem a házi-
munkának.  
Van a házban két kato-
likus asszony. Kérdez-
tem őket, hogy lejön-
nének-e egy imaórára? 
Ilyenkor ők bejönnek, 
és együtt imádkozunk 
az egész házért, mosta-
nában a háborúért is.  
Aztán még szeretek 

sokat olvasni is. 

A Szilfa utcai szeretetott-
hontól hozzák nekem az 
ebédet, és ők be is vásárol-
nak nekem, meg a gyógysze-
reimet is elhozzák. Nagyon 
jó dolgom van. Kérdeztem 
már tőlük, hogy elmehetek-e 
hozzájuk egyszer bizonysá-
got tenni? Azt mondták, 
hogy el. Várom a kedvező 
alkalmat.   

Még Istennek hála, el tu-
dom látni magamat ilyen 
segítséggel. De ha már nem 
tudnék egyedül élni, Márti 
lányoméknál lenne hely a 
számomra.  

Beszélgetőtárs   
Viczián Miklós  
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Hogyan segíthetek a 
menekültek ellátásában?  

Szeretett Testvérek! 

Az adakozásról nagyon sok helyen ír 
a Szentírás. Már az ószövetségi írások-
ban is egyértelmű, hogy az adomány az 

Isten iránt kifejezett hála egyik eszköze.  

Azonban, hogy ne a mi dicsőségünket 
szolgálja, ennek a legszűkebb körben – 
leginkább a mi Mennyei Atyánk és köz-

tünk – kell történnie. Jézus is erre taní-
tott minket.  

„Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess 
magad előtt, ahogyan a képmutatók te-
szik...”  (Mt 6, 2) 

Ezért most is csak felkérésre írunk 
erről. A háború kezdete óta keressük az 
utakat, hogy miben tudunk segíteni, 

hogy amit Jézus Krisztusban kaptunk 
Istentől (szeretet, gondoskodás, anyagi-
ak, idő, stb.) azzal jól sáfárkodjunk má-

sok javára.  

Mivel a Máltai Szeretetszolgálat egyik 
vezetője jó ismerősünk és ő a háború 
kirobbanásakor azonnal kiutazott Bereg-

szászra, arra gondoltunk, hogy pénzzel 
segítjük a munkájukat. Azonban az át-
utalás két ízben sem sikerült. Egyértel-

mű volt számunkra Isten vezetése: más 
módon kell segítenünk.  

Ezután szállásadás lehetőségét kínál-
tuk fel, de ez az út sem nyílt meg, és 

végül megértettük, hogy a menekültek 
ellátásában kell segítenünk. Ilyen felada-
tot korábban is végeztünk, és mindig 

volt testvér, barát (vagy egyben a kettő), 
akivel közösen, jókedvűen és hálával 
tudtuk végezni ezt a szolgálatot. 

„úgy legyen készen, mint hálaáldozat, nem 
pedig, mint kényszerű adomány” (2Kor 9,5). 

Mert a „a jókedvű adakozót szereti az Is-
ten”  (2Kor 9,7). 

Előfordult azonban olyan helyzet is, 
amikor ez a munkánk nem maradt titok-

ban. 

Drága emlék számunkra, amikor 
Horváth Géza – alig ismerve minket – 

mellénk állt az iszapkatasztrófa mentési 
munkáinak szolgálatában. Akkor is 
szükségképpen mondtuk el, hogy mit 

csinálunk, mert a konfirmáció előkészítő 
alkalmairól történő hiányzást kellett in-
dokolnunk. Megértést és komoly segítsé-

get is kaptunk, éppen amikor a saját 
forrásaink már-már kimerültek. 

Most is egy spontán helyzet miatt 
beszéltünk erről a szolgálatról. Gyümöl-

csöt (banánt és almát) kértek a Szeretet-
szolgálattól a gyerekeknek, és ezt a ké-
rést több testvérnek is kénytelenek vol-

tunk még aznap továbbítani, mert egy 
családi megbetegedés (Covid) miatt fel-
merült, hogy pár napig nem tudunk 

menni. Szükségét láttuk a toborzásnak 
is, mert a munka sok volt és a munkás 
kevés, legalábbis a vasúttal érkezők ellá-

tásában. Ez a levelünk jutott el a gyüle-
kezet egyik tagjához, és így kaptuk a 
kérést, hogy osszuk meg a gondolatain-

kat ezzel kapcsolatban. 

Mi főként szendvics csomagokat vit-
tünk, legtöbbször a Református Szeretet-
szolgálat Nyugati pályaudvari asztalai-

hoz. Ilyenkor mindig megkérdeztük, 
hogy mire van még szükség, és ennek 
megfelelően vittük a következő ado-

mányt. 

Igyekeztünk mindig azt vinni, amire 
szükség volt, de szendvicsekre mindig 
volt igény. Ruhaneműt is előkészítet-

tünk, de abból volt a legtöbb, erre külön 
is felhívták a figyelmet, hogy nem tudják 
már tárolni.  

Különös útjai voltak Istennek ebben 

a munkánkban még a közösségi oldalak 
tekintetében is. Korábban ugyanis egyi-
künk sem volt „Facebook-os”, de egy 

ingatlan értékesítés kapcsán, éppen a 
háború előtti hetekben mégis létrehoz-
tunk egy fiókot. Arra gondoltunk, hogy 

MISSZIÓS HÍREK 
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utána nem használjuk. Most ez is nagy 
segítség volt, mert – bár van már szemé-

lyes kapcsolatunk a Szeretetszolgálat 
munkatársaival – de ott is folyamatosan 
követtük, hogy miben várnak segítséget.  

Ez a munka azonban véget ért szá-

munkra. Az új – a BOK csarnokban fel-
állított – segélypont túlságosan távol van 
Solymártól, és a menekültek ellátását is 

más módon végzik.  

Nem tudjuk, hogy lesz-e és mi lesz az 
új feladat – de készenlét tekintetében – 
mint a Máté evangélium 25. részében a 

szüzek, várjuk a Vőlegényt. Olaj a lám-
pásokban, hogy készen és készek le-
gyünk, ha indulni kell. Hisszük és sok-

szor meg is tapasztaltuk, hogy 

„Nagyobb boldogság adni, mint kap-
ni” (ApCsel 20, 35). 

Szeretettel: 
Kovács Sándor és Anna 

 

Levél 
Tannáról 

J a n u á r b a n 

még a fővárosból 
köszöntünk el, 
ahol megszüle-

tett Narancs ci-
cánk három - 
szintén narancs-

sárga cirmos - 
kiscicája. Február elején visszajöttünk 
Tannára, ahol – címszavakban – a követ-

kező dolgok történtek: 

- Isten hosszú ideig kegyelmes volt Va-
nuatuhoz, és a határlezárások miatt 
nem volt Covid az országban. Aztán ez 

kb. egy hónapja megváltozott, ahogy egy 
ember megszegte a karantén előírásait, 
és most már a 83 szigetből két szigeten 

vannak (jócskán) fertőzöttek. Egyelőre a 
mi szigetünkre, Tannára még nem jutott 
el a vírus. 

- Egy üdülő munkatársai kezdeményezé-

sére Zsófi elkezdett heti rendszerességgel 
angol nyelvű bibliaórát tartani az ott 
dolgozóknak. Márk evangéliumát veszik 

végig. Zsófi az angol mellett netvárul is 
kinyomtatja az igeszakaszt, amit aztán 

együtt elolvasnak és átbeszélnek. 

- Miki Joe-val heti szinten találkozik Joe 
ösztöndíjas bibliafordító tanfolyama mi-
att. Azonban a héten kaptuk a szomorú 

hírt, hogy Joe édesanyja 94 éves korá-
ban elhunyt. 

- A dél-tannai 1Mózes felvételek Istennek 
hála, sikerrel befejeződtek. Jelenleg an-

nak a napnak a megszervezése zajlik, 
hogy egy dél-tannai gyülekezetben végig-
hallgassuk az összesen 5 óra 20 perc 

hosszú, kiváló minőségű felvételeket. 

- A márciusra tervezett Trenem Tingting 
tanfolyamot a Covid megjelenése miatt 
végül bizonytalan ideig el kellett halasz-

tanunk. 

- Harmadszorra is megpróbálkozunk a 
kertészkedéssel: a domboldalban levő 
kertünkben a héten kidugták a fejüket 

az első répák. 

Kérjük, adjunk hálát együtt Istennek: 

- Joe tanulmányaiért, 

- az 1Mózes felvételek sikeres befejezésé-
ért, 

- az angol nyelvű bibliaórákért, 

- és az elvetett magok kikeléséért. 

Kérjük, imádkozzunk együtt a követke-
zőkért: 

- Joe és családja vigasztalásáért a gyász-

ban, 

- a Covid csillapodásáért, 

- Noel és Málna tanulásáért, 

- a Trenem Tingting jövőbeli folytatásá-
ért. 

Mostanában (is) sokat gondolunk 
Rátok a járvány, a kampány és a válasz-

tások és a háború miatt is. Az Úr áldjon 
és őrizzen Benneteket! A János 14,27-tel 
búcsúzunk: 

"Békességet hagyok nektek: az én békessége-
met adom nektek; de nem úgy adom nektek, aho-
gyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szíve-
tek, ne is csüggedjen." 

Öleléssel:   
a Greizer család 
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Csépe Andrea 
levele az Áldás, 
békesség! 
olvasóinak 

Ahogy az előző újságban is 

utaltam rá, a Dél-Ázsiába törté-
nő visszatérésem ideje folyama-
tosan változik... Most május 

elejére tervezem az indulást. 
Ennek az az oka, hogy április-
ban tudunk megtartani a mun-

katársammal egy „Gyógyulás a 
traumából” című szeminárium-
sorozatot, ami feltétele annak, 

hogy a témában mi magunk to-
vábbi képzésre jelentkezhessünk. A sze-
mináriumokon a résztvevők interaktív 

módon, az alábbi kérdések mentén kap-
hatnak segítséget fájdalmuk feldolgozá-
sához: 

Mi sebezheti meg a szívet? 

Mi segítheti a szív sebeinek gyógyulá-

sát? 

Mi történik, amikor gyászolunk? 

Ha Isten szeret minket, akkor miért 
szenvedünk? 

Fájdalmunkkal a kereszthez. 

Hogyan bocsáthatunk meg mások-

nak? 

Kérem a Testvéreket, imádkozzanak 
értünk, hogy a munkatársamnak és ne-

kem hasznos gyakorlat lehessen ez az 
első, általunk vezetett sorozat, ugyanak-
kor a résztvevők is épülhessenek belőle! 

A kinti testvérek közül Viktor és Eri-

ka továbbra is szépen gyógyulnak vese-
műtéteik után. Két másik fiatalt: Petrát 
(a nyugati m. falu (A.) gyülekezeti vezető-

jének, Péternek a feleségét) és keleti m. 
munkatársamnak, Bettinek az öccsét 
azonban Isten magához szólította. Petra 

földi élete sok szenvedés és hosszabb 
betegeskedés után, Betti öccséé pedig 

egészen váratlanul, szívroham-

ban ért véget. Mindketten csen-
desen és hűségesen szolgálták 
Urukat, Akitől bizonyára hall-

hatják a dicséretet a mennyben: 
„Jól van, jó és hű szolgám!” Ők 
elvégezték a futásukat, és rövid-

re szabott idejükben is teljesítet-
ték a küldetésüket. Mi még fut-
juk a pályát. Ennek a két fiatal-

nak az élete és halála arra fi-
gyelmeztet, hogy mi is „a jó 
részt” válasszuk, „mert a napok 

gonoszak”, és gyorsan elfogy-
nak. Imádkozzunk a gyászoló-
kért, a hátramaradt családokért!  

Andrea 

Petra fánkot süt  

Betti öccse a családjával  
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Ronald HANKO 

A kegyesség tudománya  
A református tanítás alapjai 

Az utóbbi időben mind a presbite-
ri gyűléseken, mind a missziói 
bizottságban hangsúlyosan előkerült annak 
a kérdése, hogy milyen teológiai elvek men-
tén hirdetjük Isten igéjét Pasaréten az isten-
tiszteleteken, és a bibliaórákon.  

Ronald Hanko könyve segít eligazodni eb-
ben a kérdésben. A könyv ajánlása szerint „a 
könyv pontosan azt nyújtja, amit a címben meg-
ígér. A benne kifejtett igaz tudomány célja az 
igazi kegyesség, a Krisztusba vetett hitből való 
élet. A szerző a szépen kifejtett bibliai-református 
tanítással nem csupán tájékozottá tesz, és intel-
lektuális élményt kínál, hanem el is akar kötelez-
ni a bibliai igazságok mellett, és kegyes életre 
buzdítja az olvasót, azaz valóban kegyességre 
való tudományt kapunk.” 

A könyvet nem csak a bibliaórákon szolgáló 
testvéreinknek ajánljuk, hanem minden hitre 
jutott, kegyelmet nyert érdeklődőnek, aki a 
hitben és a kegyes életben növekedni szeret-
ne. (A könyv végén a hivatkozott igehelyek 
részletes mutatója is megtalálható.) 

Louis Berkhof 

Keresztyén dogmatika. 
Hitünk alapjai. 
Aki szeretne tömör összefoglalást 
kapni hitünk alapjairól, de a teo-
lógiai szakkönyvek sok idegen 
szót és fogalmat tartalmazó tanítását túl 
nehéznek ítéli, annak ez a könyv jó beveze-
tést kínál a keresztyén dogmatikába. 

„Louis Berkhof a XX. század legjelentősebb 
teológusainak egyike. A kálvini tanokat szá-
zadunk nagy társadalmi és természettudo-
mányos kihívásaira alkalmazta, ugyanakkor 
nem maradt meg az elméleti teologizálás 
elefántcsont-tornyában. E kötet világosan 
fogalmazza meg a református kegyelem-tan 
lényegét és annak szilárd bibliai alapját.” – 
fogalmazza meg a könyv lényegét a hátla-
pon olvasható ajánló. 

A szerző különös kapcsolata a pasaréti gyü-
lekezettel, hogy „Hendricus Berkhof leydeni 
teológiai professzor Joó Sándor jó barátja volt, 
többször járt Magyarországon is. Amikor 1955-
ben a magyar Református Teológiai Akadémia 
díszdoktorrá avatta, és 1956-ban, amikor az EVT 
ülésére jött hazánkba, őnála lakott a parókián, és 
1956. augusztus 5-én Pasaréten is prédikált 
(Draskóczy István életrajzi könyve, 186. old., és 
a presbiteri gyűlés jegyzőkönyve szerint)” – 
számoltunk be róla korábbi hírlevelünkben 
(refpasaret.hu Áldás, békesség! 2011. advent 
8. oldal). 

Cseri Kálmán 

Mit ünneplünk  
húsvétkor 
Mit ünneplünk húsvétkor?  

Munkaszünet, nyuszi, tojás, kölni, sonka? 
Mindezek kellemes kellékek. De mit ünne-
pel húsvétkor minden évben az egész ke-
resztyén világ? Mire emlékeznek, minek 
örülnek? Mi ennek az ünnepnek az eredete? 
Mi történt ezen a napon? Valami olyan nagy 
horderejű esemény, amihez hasonló a világ 
teremtése óta nem történt: Isten feltámasz-
totta a halálból az Ő Fiát, Jézust. 

Az irat- és hangmisszióból ajánljuk 

IRATMISSZIÓ 

Nyári gyülekezeti csendeshét ismét Pasaréten: július 25-30. 
Amikor egy bentlakásos csendeshéthez kellett volna az előkészületeket megtenni, akkor még minden 
jel arra mutatott, hogy a Covid-járvány miatt kockázatos egy több helyről érkező nagyobb közösség-

nek tartósan együtt tölteni időt, ezért úgy döntött a gyülekezet vezetősége, hogy ezen a nyáron is 
még itthon tartjuk, napközis csendeshét formájában, délelőttönként 9 és 1 óra között.  
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Konfirmációs fogadalomtétel 

virágvasárnap, április 10., 10:00 
 

 

 

 

 

 

Konfirmációs  

vizsga:  szombat 

április 9., 18:00  
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Áldás, 
békesség! 

Köszönjük 

 hogy készülhetünk a  
feltámadás ünnepére, 

 hogy enyhült a járvány szorítása, 
és ismét összejöhetünk, 

 hogy megújulhatott a szószék és 
környezete, 

 hogy Neszmélyen is folytatód-
hattak a felújítási munkálatok. 

Kérjük 

  hogy megérthessük akaratodat a 
szomszédban dúló háborús hely-
zetben is, 

 hogy hazánkban folytatódhasson 
az igehirdetés szabadsága és a 
békés építkezés, 

 hogy most konfirmáló testvére-
ink hitét erősítsd, hogy meg tud-
ják tartani fogadalmukat, 

 akaratod megismerését a nyári 
programjainkkal kapcsolatban.  

Ünnepi alkalmak 
Április 9. szombat 18h: konfirmációs vizsga 

Április 10. Virágvasárnap  
8h: istentisztelet (α) 10h: istentisztelet (α), konfirmációs fogadalomtétel 

Április 14. Nagycsütörtök 18h: istentisztelet, Passió-olvasás 

Április 15. Nagypéntek 10h istentisztelet (αω), 18h: istentisztelet (ω) 

Április 16. Nagyszombat 18h: istentisztelet 

Április 17. Húsvét vasárnap 8:30, 11: istentisztelet (αω), 18h: istentisztelet (ω) 

Április 18. Húsvét hétfő 10h: istentisztelet (ω) 

(α) - Gyermekmegőrzés, gyermek-istentisztelet:  
10-én 8h, 10h, 15-én 10h, 17-én 8:30h, 11h 

(ω) - Úrvacsora: április 15, 17, 18-i istentiszteleteken 

 

 

 

2002 

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 visszakerült: csütörtök 1900 - 2030  

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 
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