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Isten megoldása az „energiaválságra”
„Hanem vesztek erőt, minekutána
a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek
nekem tanúim…” (ApCsel 1,8a)
Az élethez erő, energia szükséges. Az elmúlt hetekben a média
folyamatosan arról számolt be,
hogy Európában energiaválság
van. A villamos energia díja az
egekben, a gázellátás bizonytalan, az üzemanyagok ára lassan
megfizethetetlen. Mindezek hatását pedig nemcsak a kisebb
cégek érzik meg, hanem a hétköznapok embere is. Vannak
olyanok, akik már fizetésük 90%-át csak a
rezsire költik. Összefoglalva azt mondhat- halmozzunk, és Isten nélkül élve a kárhozatjuk, hogy a megszokott mindennapi élethez ra jussunk. Ne tévesszen meg minket napjaink pörgős élete. A lejtőn lefelé száguldó
nincs elég energia.
autó gyorsabbnak tűnhet az emelkedőn felA Szentírás szerint a jelenleginél is súlyofelé haladó lassú kocsinál, de jusson eszünksabb energiaválságban szenvedünk mindbe: lefelé működő motor nélkül is lehet haannyian. A szóban forgó erő azonban nem
ladni, felfelé azonban csak motorral! Ugyangépeinknek, háztartásunknak kell, hanem
ez igaz lelki életünkre is. Attól még, hogy
nekünk, embereknek. A testi, fizikai erőn
látszólag pörgünk, nem biztos, hogy van
kívül, amelyet folyamatos táplálkozással
bennünk Istentől kapott erő.
biztosítunk, szükségünk lenne az Istennek
Húsvétkor Krisztus megmutatta, hogy Ő
tetsző lelki élethez is erőre, amelyet egyedül
Tőle kaphatunk meg a vele való személyes maga az élet, és minden élet egyedüli forrákapcsolatban, hit által. Az ember azonban sa. Azt ígérte, hogy Szent Lelke által életet
elvágta ezt a „mennyei vezetéket”, és ahe- ad nekünk, és a Lélektől erőt kapunk ahhoz,
lyett, hogy az állandó élet forrásából táplál- hogy tanúi legyünk teljes életünkkel, mind
kozna, gyenge, szinte semmit sem érő szavainkkal, mind tetteinkkel. A Szentlélek
„elemekből”, ideológiákból, emberi bölcses- személyesen Vele, Krisztussal kapcsol össze
ségekből, célokból, érzésekből, emberi aka- minket hit által úgy, hogy újból és újból felé
ratból szeretne erőt meríteni. Isten segít irányítja szívünket, gondolatainkat, és azok
megértenünk a kettő közötti hatalmas kü- megtételére késztet minket, amiket Urunk az
lönbséget
a
következő
hasonlattal: Igében hagyott meg nekünk. Ha még nem
„Elhagytak engem, az élő vizek forrását, tapasztaltuk meg a Szentléleknek ezt az erehogy kutakat ássanak maguknak; és repede- jét magunkban, imádságban kérjük el az
zett kutakat ástak, amelyek nem tartják a Úrtól, ha pedig már igen, akkor ezen a pünvizet.” (Jer 2,13). Isten diagnózisa szerint kösdi ünnepen is legyen boldog hitvallásunk
tehát az embernek elfogyott az ereje, ami az apostol vallomása:

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem
mind a biológiában, mind a lelki életben a
halált jelenti (Ef 2,1). A meglévő „lelki megerősít.” (Fil 4,13).
erőnk” ahhoz elegendő, hogy bűnt bűnre
Szepesy László
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Presbiteri gyűlés
Május 10-én, kedden este a presbiteri gyűlést a napi újszövetségi igének, a Róm 10,1–15
meghallgatásával és imaközösséggel kezdtük. Az alábbi témákat tárgyaltuk meg:

Döntés a kántor személyéről
Sajnálattal vettük tudomásul, hogy Tasi Csaba orgonaművész, aki majd kilenc évig volt
gyülekezetünk kántora, nem hosszabbította meg most április 30-án lejárt határozott idejű
szerződését. Szándékunkban áll egy levéllel megköszönni szolgálatát.
Kántori szolgálatra ez után egyik gyülekezeti tagunkat, Makay Klárát kértük fel, így május elsején vasárnap már ő ült az orgona mellett.
Makay Klára kántorképzőt végzett, és szívesen vállalja a munkát. Klári eddig is részt vett
a gyülekezeti gyermek és az ifjúsági munkában.
Határozat: A presbitérium egyhangúlag megszavazta Makkai Klára kántori alkalmazását. május 15-től.

Makay Klára 4. éves villamosmérnök hallgató, Debrecenben kántorképzőt végzett, Nyíregyházán
korábban kántorizált. Kántori szolgálatáig a gyermekmisszióban szolgált, a Salamon ifjúsági kör tagja.
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A koreai gyülekezet kérése
A testvérek emlékeznek rá, hogy befogadtunk egy dél-koreai református gyülekezetet
(kb. 50 fő), akik korábbi helyükön már nem jöhettek össze istentiszteletre. Ők Magyarországon élő dél-koreai testvérek. Hitvallásuk, liturgiájuk azonosak a miénkkel. Nálunk vasárnap kora délután fél egytől fél négyig tartják alkalmukat. Akkor abban állapodtunk meg,
hogy májusig a régi nagyteremben jöhetnek össze. Most azt kérték, hogy nyár végéig maradhassanak. Addigra szeretnének egy állandó helyet keríteni.
A gyülekezet jelenlétével nem volt semmi problémánk. Miután a gyülekezeti termekre
most már nekünk is szükségünk van, felajánlottuk, hogy az istentiszteletüket a templomban tartsák, illetve, mivel sok gyerek van, a kistermet is használhatják.

Határozat: A nyár végéig még odaadjuk a templomot és a kistermet.

A Kárpátaljai segélyalap felosztása
Az Úrnak hála, a testvérek átérezték a háborús helyzetből adódó szükséget, a háború
által sújttottak megsegítésének szükségét. Bő 6 millió forintnyi adomány gyűlt össze. Ebből
1,5 millió Ft-ot már eljuttattunk a szükséges helyekre, így a kárpátaljai, királyházai testvérgyülekezetnek, a Református Szeretetszolgálatnak, árva gyerekek, idősek, öregek megsegítésére. Köszönő levelek sora érkezik. Az adomány többi részének eljuttatása most van folyamatban. Ebben a királyházi testvérgyülekezet mellett olyan református lelkésztestvérek
gyülekezeteit részesítjük támogatásban, akikkel élő kapcsolatunk van.
Támogattuk a VISZ (Vasárnapi Iskolai Szövetség) által szervezett gyermeksegítő akciót.
Ők létrehoztak egy „Reménység Ukrajnának” elnevezésű programot. Ez a felirat olvasható
azokon a színes hátizsákokon, amelyekben lelki és testi ajándékokat szeretnének átadni
olyan gyermekeknek, akik Magyarországon telepedtek le, illetve annak a rengeteg gyermeknek, akik még jelenleg is Kárpátalján, vagy Ukrajna belső területein szenvednek a háborútól.

Egyebek
A kerületi Önkormányzat minden évben támogatja a kerület egyházait, így az idén kapott 2 M Ft-os támogatását a templom további burkolására szeretnénk fordítani.
Informálisan tárgyaltunk az orgonaépítéssel kapcsolatos gondjainkról. Ismételt megvizsgálás után is az a szakvélemény született, hogy a régi orgona semmilyen része nem használható fel az újhoz. A beszerzési árak a kalkulálthoz képest rohamosan emelkednek, és ez
a továbbiakban nehézséget fog jelenteni. Ezt jelezni fogjuk a gyülekezetnek. Valószínűleg a
gyülekezet áldozathozó képességét próbára fogja tenni.
Mi azonban tudjuk, hogy nem a saját erőnkben, hanem az Úrban kell bíznunk. A mi feladatunk a Bibliában olvasható: „Szüntelenül imádkozzatok” (1Thessz 5,17).
Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora!

Lapzárta után
Május 17-én esperesi vizitációra gyűlt össze ismét a presbitérium.
Dr. Kiséry István főgondnok

6 Áldás, békesség!

GYÜLEKEZETI – CSALÁDI HÍREK

Családi hírek
2022. március 28. és május
15. (lapzárta) között a következőkről számolhatunk be:

Borsody Zsombor
Scherman Boróka Elenor
Dicső Dávid András
Kárász Hajnalka
gyermeket, és felnőttként
megkereszteltük:
Balogh Máté
Haraszti Barnabás

Megkereszteltük

Horváth Levente

Konfirmandusok
névsora
Lányok

Eltemettük
Schäffer Jánosné
Dr. Varga Gábor
Szőke Balázsné
testvéreinket.

Imádkozzunk a gyászolókért!

Tóth Levente

Kovács Máté András
Török Áron Tamás

2022. Pünkösd

Házasságkötés
ebben az időszakban nem volt

testvéreinket.

Imádkozzunk értük!

Soltész Boglárka
Torvaji Kinga
Vona Júlia
Fiúk

Szántó Benjámin
Tóth Ádám Attila
Felnőttek
Gál Tamás Ádám

Balázs Eszter Dóra

Balogh Máté

Mravik Vanessza

Balkay Anna Ida

Deák Benedek Marcell

Tóth Alexander

Berki Noémi

Erdősi Gábor Mór

Tóth László

Czinkoczki Janka

Főző László

Tóth Levente

Diószeghy Lili Sára

Füzi Ádám

Váncsa Gábor

Hajdufi Imola

Füzi Gábor

Zsom-Juhász Bernadett

Papp Villő Boróka

Haraszti Barnabás Áron

Rajkai Bíborka Anna

Szabó-Péter Patrik

Ribárszki Hédi

Szántó Albert

Csoportképek a színes címlap
belsőn (2. oldalon) találhatók.
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Szívügyemnek tartottam, és álmom volt
egy olyan közösség létrehozása, amelyben
üzletemberek, vállalkozók, Isten bölcsességét, vezetését keresve találhatnak választ a
mindennapok üzleti kérdéseiben.
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keresztény vállalkozóvá engem, ha csak azt
mondom, az vagyok, hanem amikor ez meg
is tapasztalható az életemben és a döntéseimben. Úgy érzem, keresztyén üzletembernek lenni, egyrészt nagy kihívás, másrészt
pedig abból a szempontból jó, hogy van Kihez fordulni a nehézségekben, ami nagy erőt
és előnyt ad.

Az álom valóra vált és áprilisban elindulEzekről a gondolatmenetekről is szerethatott a bibliakör a Gyülekezetünkben, ahol
nénk
beszélgetni a jövőben.
a Bibliát tanulmányozva, egymás hite által
épülve szeretnénk közösen megérteni az Úr
Továbbá, keresztény vállalkozónak lenni
akaratát. Igei alkalmakkal, bizonyságtételek- azt is jelenti, hogy nemcsak a pénzszerzés,
kel, beszélgetésekkel, és közös imádsággal.
illetve üzletünk fenntartása kell, hogy cé21 éve dolgozom vállalkozóként, és szin- lunk legyen, hanem Isten országának építétén ennyi ideje már annak, hogy átadtam az sén is naponta fáradoznunk kell.
életem Jézusnak.
Terveink szerint minden hónap utolsó
Keresztyén vállalkozóként, sok kihívással csütörtökén az istentiszteletet követően fogszembesültem már, amiben úgy érzem, nem juk megtartani a vállalkozói bibliakört, itt a
vagyok egyedül. Régóta foglalkoztatott egy Pasaréti Református Gyülekezetben. Már az
olyan közösség létrehozása, ahol hasonló elején külön öröm volt látni, hogy más gyüértékrendű emberekkel lehetne a Biblia tük- lekezetekből is érkeztek Testvérek, akik rerében beszélgetni arról, hogy miként élhe- mélhetőleg tovább viszik a hírt, ami által
tünk Isten tetszésére vállalkozóként. Egy tovább gyarapodik a résztvevők száma, de
ilyen közösségben megoszthatjuk egymással természetesen várjuk további pasaréti vállalnehézségeinket, próbatételeinket, kísértése- kozók csatlakozását is! A Körre, már az első
inket, amelyekben az Úr áldásával, közösen alkalommal Isten áldását és vezetését kértük.
tudunk gondolkodni és választ kapni.
Plicher Zoltán
Személy szerint azt vallom, nem az tesz
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Ez évi tavaszi munkálatok a három házban:
Emeletes ház:
Gépi elszívások felújítása a földszinten.
Konyhás ház:
Hármas WC csatornafeltárás utáni visszaépítése.
Kazánházi átalakítások.
Hátsó szobák nyílászáróinak cseréje, ezzel a fűtési hálózat módosítása.
Belső festés megkezdése.
Külső járólapok javítása.
Szitás ház:
Teljes padlásfelújítás az ifjúság bevonásával: gerendák megerősítése, régi padozat
cseréje, új szigetelés elkészítése, új cserépfedés a kert felőli oldalon, ereszcsatornák javítása ácsmunkákkal kiegészítve.

közeggel való feltöltése.
Új automatikus páraérzékelős légelszívás
a zuhanyzóknál, és mozgásérzékelős a
WC-knél.

Utcai kapu felöli új járda bővítés csapadékelvezetéssel az utcai árok felé.

Kazántűztér csere.

Álmennyezetek készítése az összes helyiségben, a szobákban szigeteléssel.

Külső járólapok javítása.

A középső szoba kőpadlója PVC-vel történő lefedésének, a
többi szoba hasonló
burkolatjavításának
előkészítése.
Az új vizesblokk (a 3
WC, a 3 zuhanyzó és
a 3 mosdó) építésének
befejezése.
Új víz-, csatorna- és
áramellátás, új szerelvényezés és világítás.
Fűtési és használati
melegvízellátás módosítása az új rendszerhez illeszkedően.
Napkollektorok le- és
felszerelése, tisztítása
és új fagyálló hőátadó

Szobafestések előkészítése, megkezdése.
Új bejárati ajtók beépítése a vizesblokknál
és a kazánháznál.
Beltéri ajtók előkészítése
légbeszívó
anemosztátok kiépítéséhez.
Hálát adunk Istennek, hogy lehetővé
tette, és teszi a
több vállalkozó eddigi
összehangolt munkáját, és köszönetünket
fejezzük ki az ifik és
minden részt vállaló
testvérünk
áldozatkész segítségéért!
Testvéri szeretettel:
Gaál Csaba,
Műszaki Bizottság
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De miért is olyan fontos bátorítanunk egymást? A csoportban sokszor felmerül kérdésként az, vajon hogyan kezdhetjük gyermekeink hitre nevelését, hogyan erősítsük
őket a Krisztus felé vezető úton? Mindez
csak akkor lehetséges, ha elsősorban mi tudunk hiteles példává válni számukra. Ebben
pedig óriási támogatást tud jelenteni a közösség.

Nagy örömmel és hálás szívvel számolunk
be az első Anyanapról, ami egy csendesdélelőtt
volt
előadással,
kerekasztalbeszélgetéssel és szeretetvendégséggel a
Refpasaréti Anyukák, a gyülekezeti édesanyáknak szóló Facebook-csoportunk szerAz eseményen először Zika Klára bizonyvezésében.
ságtételét hallgathattuk meg, aki őszintén
Magát a csoportot is azért hoztuk létre, vallott arról, milyen nehézségeken segítette
hogy egy biztonságos közösséget teremt- át Urunk élete során. Megrendítő volt hallasünk a gyülekezeti anyukáknak, ahol együtt ni, ahogyan Istenünk már kicsi gyerekkorágondolkodhatunk az igéről, megoszthatjuk a tól gondoskodott róla: a második világhábotapasztalatainkat, és bátoríthatjuk egymást. rú idején, nem sokkal születése után meneBátorításra pedig most nagy szükségünk külniük kellett, és ideiglenes szállásokon
van. Az elmúlt több mint két évünk koráb- kaptak helyet, ahol többször a halál szélére
ban soha nem tapasztalt nehézségeket ho- került a táplálási nehézségek miatt. Két éves
zott: a pandémia miatti bezártság sokunk korában pedig szüleivel együtt kitelepíszámára komoly próbatételt jelentett, mint tették, ahol szintén nagy testi nélkülözések
ahogy azt sem gondoltuk talán, hogy még a között éltek. Isten mégis megőrizte, és nem
mi életünkben háború lesz, méghozzá egé- engedte, hogy elvesszen. De Atyánk segíszen közel, a szomszédunkban. Többekkel tette abban a szolgálatban is, amikor már
beszélgetve úgy éreztük, hogy nagy szükség felnőttként, Ceausescu idejében Bibliákat és
van egy olyan személyes találkozóra, ahol gyógyszert szállított Romániába, református
bátoríthatjuk egymást, és együtt gondolkod- lelkészeknek. Ez természetesen egy titkos
hatunk arról, mit mond nekünk az ige a ne- misszió volt, egy alkalommal azonban kohézségekről. Ezért hívtuk életre az Anyana- moly veszélybe került. Az egyik útján a ropot.
mán rendőrség megállította és átkutatták a
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csomagtartóját. Isten különös kegyelme,
hogy valamilyen csodálatos módon végül
elengedték, és teljesíteni tudta a küldetést.
Klári egész életét jól példázza az ige: „És
örömet találj mindabban a jóban, amelyet ad
neked az Úr, a te Istened, és a te házad népének!" (5Móz 26,11)
Hálásak vagyunk, hogy hallhattuk a bizonyságtételét!*
A délelőtt második felében egy kerekasztal
-beszélgetést szerveztünk, amin négy édesanya: Miklós Zsuzsi néni, Nemeskéri Évi,
Szepesy Fruzsi és Asztalosné Badovszky
Györgyi vett részt. A beszélgetőtársak a karanténnal kapcsolatos élményeikről számoltak be. Különböző élethelyzetekben voltak
ugyan (kisebb és nagyobb gyerekekkel, vagy
gyerekek nélkül, nagymamaként támogatva
a családot), mégis egy dolog bátorította őket:
el kellett hinniük, hogy Isten megtartja őket,
bármilyen helyzetben is vannak. Évi családjának egzisztenciáját teljes veszélybe sodorta
a járvány, hiszen ők gyerekek táboroztatásából élnek. Olyan váratlan nehézségeket éltek
meg, amiket az Ige nélkül elhordozni sem
lehet. Ebben az időszakban a 127. Zsoltár
sorai erősítették őket: „Hiába keltek korán, és
feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret
esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is
ad eleget” (Zsolt 127,2). Lelki testvérektől
rengeteg segítséget kaptak, és nagyon hálásak az Úrnak, hogy ilyen védőhálót vont
köréjük a közösségen keresztül.

sok által készített online órákat, amik nagyon sokat segítettek abban, hogy meg tudják szentelni a vasárnapokat a gyerekekkel
együtt. Fruzsi számára megerősítő volt az is,
hogy ez az időszak vezette be a családban a
közös áhítatokat, ez a szokás pedig azóta is
megmaradt. Nagy lelki ajándék volt számára
az is, hogy a baba-mama kör online térbe
lépett, így a testvéri közösség ebben a formában is tovább folytatódhatott.
Zsuzsi néni számára az online forma minden előnye mellett nagy kihívást is jelentett.
Nehezebb volt az, hogy nem volt visszajelzés a gyerekek részéről, nem láthatták őket
személyesen, így teljesen más volt, mint egy
jelenléti óra.
Az online lehetőségekből adódó sokszínűségnek ára is van: rengeteg lelki tartalom
elérhető, és ezek közül válogatni is lehet. Ez
a gyülekezet melletti elköteleződést is befolyásolhatja. Illetve a személyes jelenlét hiánya a tagok közötti kapcsolódást is gyengíthette, hiszen sokáig nem tudtunk találkozni,
és ez nagyon nehéz volt. Fruzsi kiemelte,
hogy nagyon fontos ellenállnunk az
„elkényelmesedésnek”, magunkba zárkózásnak, és küzdenünk kell azért, hogy nyissunk
a személyes találkozók felé. Hiszen ez egy
akkora ajándék, hogy érdemes visszatérnünk a régi kerékvágásba.

Györgyi a karantén “végességébe” kapaszkodott, úgy érezte, hogy ennek egyszer
vége lesz, így mindent meg kell tenni azért,
hogy ez az időszak ne csak elmúljon, hanem
tartalmas is legyen. De nehéz volt megélni
azt, hogy eltelnek az évek, és még mindig
nem volt vége. Mégis, a bezártság alatt nagyon jó volt több időt együtt tölteni, aminek
Az Anya-napon közel harminc édesanya
a pozitív hozadéka volt az is, hogy több idő
vett
részt, és nagyon hálásak vagyunk azért,
jutott bibliaolvasásra, csendességekre is.
hogy Urunk ilyen tartalmas együttlétet szerTöbben is kiemelték a gyermekszolgálatovezett mindannyiunk számára. A célunk,
*Zika Klára előadását a gyülekezet honlapján meg lehet hallgatni, az Alkalmak között, az “Egyéb” fülön.
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hogy több ilyen személyes, kifejezetten teljesen megújult Szent István Király Múzeanyáknak szóló alkalmat szervezhessünk a um központi épülete szolgál.
közeljövőben.
A tárlatvezetőnk egy közvetlen, szélesköAz esemény vezérigéjével szeretném zárni rű szakmai tájékozottsággal rendelkező fiaa beszámolót, ami minden helyzetben erősít- talember, sok információval szolgált a kiállíhet minket:
tott tárgyakkal kapcsolatosan, és felhívta a
„Megparancsoltam neked, hogy légy erős és figyelmünket, hogy 2022. az Aranybulla éve,
bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Iste- amely Székesfehérváron különösen jelentős,
ned, az ÚR mindenütt, amerre csak jársz.” (Józs mivel 800 éve, 1222. április 24-én adta ki II.
András Fehérváron az Aranybullát, a rendi
1,9)
állam magyar jogrendszerének legfőbb tartóCzakó-Ágoston Judit
oszlopává váló oklevelet.
A Múzeumbarátok Köre Székesfehérvárra
látogatott

A kiállítás 2022. június 15-ig látogatható
Székesfehérváron a Fő utca 6. sz. alatt.
Délután M. Kiss Katalin kerámiatervező

Egy átlagos szombati napnak indult, nekünk mégis fontossá vált 2022. május 14.,
mert ezen a napon mentünk
először Budapesten kívüli
helyszínre.
Huszonkét elszánt, a történelemért és a művészetekért
fáradtságot is vállaló múzeumbarát
Székesfehérvárra
utazott, hogy együtt nézzük
meg a „Királyok és Szentek az Árpádok kora” című kiállítást.

művész kiállítására voltunk hivatalosak a
Múltunk és a jövőnk iránti felelősség, Szent István Művelődési Házba (Liszt Fehogy ápoljuk őseink hagyományait, és meg- renc u. 1.).
őrizzük a hozzájuk kapcsolódó tárgyi és
A tárlatban hatvanéves pályafutásának
szellemi emlékeket.
utóbbi harminc esztendejéből láthattunk
Az Árpád-kor legfőbb eredménye az, hogy válogatást, a már ismert alkotások mellett
a magyar nemzet ma is él. A keresztény kul- sok új, illetve kiállításon még nem szereplő
túra meghonosítása vezetett ahhoz a stabili- művet fedezhettünk fel.
táshoz, amely egy erős államot hozott létre
Katalin kerámiáin a művészet és a hit taEurópa közepén.
lálkozik. Ő így vall erről:
Az Árpád-kor négy évszázadát bemutató
„Tudom, képességem Isten ajándéka, s
tárlat anyaga a régészek munkáját is dicséri. nem az én érdemem, amit azért kaptam,
A kiállításhoz több mint 40 magyar és 20 hogy alkotásaimmal is őt dicsőítsem. Így a
külföldi partnerintézmény kölcsönzött tár- művészi munkám nem csupán hivatás számomra, hanem küldetéssé is vált, amelynek
gyakat.
A kiállítás otthonául Székesfehérvár régi, során a teremtő Isten kijelentett szavait totörténelmi hangulatú ciszterci székháza, a vábbítom az emberek számára, hogy meg-
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Ennek a kiállításnak sokatmondó
címe volt: „Ne féljetek!”
A tárlatban megtalálhattuk a válasz is arra, mitől ne féljünk.
Látjuk a teremtő Istent az alkotásain keresztül, látjuk az isteni igét,
a mondatokat, amelyek ott vannak
ezeken az alkotásokon, ezáltal hordozzák Isten szavát és üzenetét. M.
Kiss Kati ezt mondta erről a tárlatvezetésén:
„Szeretem használni a levélformát, mint kettős üzenethordozót:
egyrészt láttatni a teremtő „keze
nyomát” a levél lenyomatában,
másrészt a levélre írott igéjét közvetíteni a szemlélőnek.”
Az ünnepélyes záróeseményen
közreműködött a helyi Református
Énekkar.

Felemelő mozzanata volt a
tárlatvezetésnek az, amikor
Katalin „Az ÚR csodásan
működik” című alkotásáról
beszélt, a látogatók – helyiek és vendégek – együtt
énekelték el ezt az éneket
mindhárom versszakával.
Sajnos ez az alkalom volt
a kiállítás záró rendezvénye, így ezt már nem ajánlhatjuk az olvasók figyelmébe, de Kati kerámiáival találkozhatunk még a gyülekezetben és reménység szerint
majd más kiállításokon is.
Tóth Györgyi és Magyar Erzsébet
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Június 19-én vasárnap hálaadó ünnepségre készülünk. 50 éve annak,
hogy a gyülekezet kórusa megalakult, és azóta folyamatosan működhet. Ebből az alkalomból június 19-én 16.00 órára hívjuk a régi kórustagokat egy rövid találkozóra. Majd 18.00 órakor hálaadó ünnepi zenés áhítatot tartunk, melyre mindenkit szeretettel várunk, a templomba. Az este során – az igehirdetésen kívül – különböző zsoltárfeldolgozások csendülnek majd fel (a részletes program a színes hátsó belső borítón – a 23. oldalon!)
Egyik kórustagunk, Csiby Zoltán, örömteli készülődésünket a következő versben fogalmazta meg:

Ö
T
V
E
N

rvendezve hívogatunk,
án a járvány sem szól közbe,
idám lesz a szolgálatunk,
rre jótállást vállalunk.
e tétovázz, gyűljünk össze.

É
V
E
S

nekelve közvetítünk
erset, igét, lelkületet,
léd tárjuk örömhírünk,
arokkő ez, létszerkezet.

A
Z

jubileum négykor indul, s
enés áhítat lesz hatkor,

É
N
E
K
K
A
R

nekkarunk nagyon izgul,
asit hozunk szalámistúl.
ldöntötted? Gyere akkor.
özös a múlt, de sikerünk
özös célok nélkül nincsen.
további ötven évünk
eménységét adja Isten!

L esz nagy ünnep, úgy emlékszem, s
E
lődeink dícsérete,
T
enorverseny, (ja, az mégsem), s
T
agok régi története.

Az irat- és hangmisszióból ajánljuk
Cseri Kálmán

Amikor eljött a pünkösd napja...
Jézus mondja: „Újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre
akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így
van mindenki, aki a lélektől született.”
A hasonlat arra utal, hogy a szelet nem látjuk, de a munkáját
tapasztaljuk. Isten Lelkének a jelenléte sem látható, de munkája, amit az emberekben elvégez, nagyon is valóságos. A legkeményebb szívet is újjáteremti, a legelrejtettebb bűnöket is világosságra hozza, a legkétségbeesettebb embert is meg tudja
vigasztalni, s új erővel tölti meg.
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is az akkor ott élők élete. Pálék igehirdetésére
sokan lettek hívővé, az előkelők közül sem kevesen. Így bármikor is jut eszünkbe ez a név, a
törekvés és iránymutatás mindenképp elősegítheti mindannyiunk lelki fejlődését. Mivel nem szeKedves Testvérek!
mélynév, hanem helyszín, a nevünk különlegesNagy örömmel köszönti a gyülekezetet ségéhez is hozzájárulhat.”
a Bérea ifi! A volt Onézimoszos és volt
De mégis hogyan született meg a két ifiKálebes fiatalok ezt az új nevet választották
csoport
összevonódására vonatkozó döntés,
még áprilisban. Az utóbbi időszakban közreés
miért
pont e két csoport között? A döntésadtunk egy google formot, amelyben javaslatokat kaptunk az új nevünkre vonatkozó- ben számos indok sorakozott fel, azonban
lag. Ehhez mi, vezetők is hozzátettük a saját most e cikk kereteire való tekintettel csak a
gondolatainkat, javaslatainkat, és így válasz- legszembetűnőbb indokokat említenénk
tottunk ki 4 nevet, amelyek közül ifis szava- meg dióhéjban. A szolgálói csapatunkban
zással
döntöttünk.
Végeredményben egy-egy testvér élethelyzete jelentősen megváltozott az utóbbi időben, hiszen gyermea Bérea név kapta a legtöbb voksot.
kekkel áldotta meg őket az Úr. Emellett viNéhány mondatban megfogalmaztuk azo- szont volt olyan csoport, ahol a rendszeres
kat a dolgokat, amiket Béreáról, illetve az 1. létszám
lecsökkent.
A
két
csoport
századi lakosairól tudat velünk a Szentírás. (Onézimosz és Káleb) életkorban igen közel
A szavazáskor ezzel „kínáltuk fel" ezt a ne- áll egymáshoz, és élethelyzeteink is eléggé
vet:
hasonlóak – egyetemi tanulmányok és a
„Pál a 2. missziói útja során jutott el Thessza- munka világa között kisebb szórásban. Ilyen
lonika után ebbe a városba. Róluk úgy vélekedett, és számos más gyakorlati szemponton elmint akik nemesebb lelkűek voltak a thesszaloni- gondolkoztunk, és hosszas hónapokon át
kabelieknél, mivel az Igét teljes készséggel befo- imádságban kértük Urunk vezetését. Amelgadták, sőt mindennap kutatták az Írásokat. Ku- lett, hogy igen fontosak voltak a körülmétatták, vagyis újra és újra tanulmányozták, for- nyek, nem akartunk kizárólag a láthatókra
gatták, vágyakoztak arra, hogy minél jobban figyelni, és pusztán ezek alapján meglépni
megérthessék. Nem sok szó esik erről a helyről a bármit is. Annál is inkább, hiszen az EgyháBibliában, de annál nagyobb példakép számunkra zat nem mi, a tagok, hanem a Fő, Jézus

Hírt adott magáróla Bérea ifi
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Krisztus irányítja. Kétségek, ha fel
is merültek az összevonódással
kapcsolatban, az Úr lépésről lépésre eloszlatta azokat. Mi pedig igyekeztünk hittel hagyatkozni arra,
amit mutatni akart nekünk, és az
összevonódásra gondolva a békességet is megadta ezen az úton.
Szeretnénk az új nevünkhöz
híven lépésről lépésre haladni az
Úr Jézussal a keskeny úton, hogy
miközben hallgatjuk és tanulmányozzuk az Igét, készséggel fogadjuk azt be, és így mindannyian
ugyanarra a képre formálódjunk
át az Úr Lelke által! (2Kor 3,18)
Habár továbbra is szeretnénk hasznosak
(Onézimosz név jelentése) lenni a Gazdának,
április óta erre az új névre igyekszünk felkapni a fejünket.
Szenthe Ágoston, Thaly Anna,
Klucsik Dávid – Bérea vezetők

Örömmel adjuk hírül, hogy április 30-án,
szombaton megrendezésre került a tavaszi
ififocikupa a Baár-Madas Református Gimnázium sportpályáján. A többéves hagyományra
visszatekintő
tornán 3 ifi képviseltette
magát, a Nehémiás, a
Jóel és a Bérea ifi. A Nehémiások nagy lelkesedésükről tanúbizonyságot téve több, mint 10
embert hoztak el magukkal, aminek köszönhetően ők két csapatott állítottak ki, így 4 csapat
versengett a kupáért,
ezzel izgalmasabbá téve
a tornát. A címvédő Jóelek nem kezdték
magabiztosan az első mérkőzést, egyből egy
vereségbe futottak bele a Nehémiás ifivel
szemben. Ezt követően kezdtek magukra
találni, de sajnos ez sem volt elég ahhoz,

hogy győzelmet arassanak. A Nehémiás ifi
mindkét csapata fiatalos lendülettel és harcias modorral vágott neki minden mérkőzésének, aminek meg is lett az eredménye,
ugyanis több meccsen pontot vagy pontokat
tudtak szerezni. A torna gólkirálya is a Nehémiás ifi egyik tagja lett, nem más, mint
Krähling Illés. Ő 5 góllal járult hozzá ifije
sikeréhez. A torna legjobban szereplő és
legtöbb győzelmet arató csapata viszont a
Bérea ifi lett. Ők hatalmas rutinukkal és korukat meghazudtoló dinamikával harcolták
meg minden meccsüket, ami meg is hozta
nekik a hőn áhított aranyérmet. Gratulálunk
nekik a sikerhez, és
minden ifinek, aki
képviseltette magát
a focikupán. Úgy
vélem, győzteseken
és veszteseken túl
elmondhatjuk,
hogy egy nagyon jó
élményben
volt
részünk az idei
eseményen, amiben
szeretnénk
megköszönni
a
PIKK szervezését. A pasaréti fiatalság nagynagy örömmel vesz részt ezen a kupán már
hosszú évek óta, ami a versengésen túl a
közösség összekovácsolódását is nagyban
szolgálja.
Gábriel Andris
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„Az ÚR néked annál sokkal
többet adhat” – Jonathán
hétvége Neszmélyen
Május 6-án este élettel telt meg szeretett
neszmélyi telepünk. Megérkezett a Jonathán
ifi a tavaszi csendeshétvégéjére. A finom
vacsora után egy bevezető áhítatot hallgattunk meg. Az alkalom alapigéje Jézus
egyik mondata volt: „aki énhozzám jön, azt én
nem küldöm el” (Jn 6,37b). Láttuk, hogy ez a
hétvége egy újabb lehetőség arra, hogy Jézushoz eggyel közelebb lépjünk, ehhez pedig az szükséges, hogy kiöntsük a szívünket
az Úr előtt (JSir 2,19b). Jézusnak kell mindent igazán elmondanunk, nincs más út. A
fő kérdés az, hogy akarunk-e gyógyulni,
akarunk-e közelebb lépni Őhozzá. Szombati
napunkat reggelivel kezdtük, majd szobánként csendességet tartottunk. A délelőtti
alkalmon a Lk 6,43–46-ot néztük meg. A
szakaszból kiderül, hogy életünket a szavainkról lehet megítélni, a szavaink rámutatnak arra, hogy jó vagy rossz fák vagyunk-e.
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A szavaink árulkodóak a szívünk állapotáról, hiszen amivel csordultig van a szívünk,
azt szólja a szánk. Mivel van tele akkor a mi
szívünk? Ahhoz, hogy a beszédünk változni
tudjon, először a szívnek kell változnia, szívcserére szorulunk. Az új szív az, ami adhat
új természetet nekünk. A kiscsoport és az
ebéd után sokat játszottunk, beszélgettünk.
Kezdetét vette az igen izgalmas röplabdázás,
a fergeteges tollasozás, a focizás, és természetesen a zászlózás se maradhatott ki. A
vacsorát követően esti áhítatra gyűltünk
össze, amely Amacjá király történetéről, és a
„felele az Isten embere: Az ÚR néked annál sokkal többet adhat” (2Krón 25,9) mondatról
szólt. Szó esett először arról, hogy ki az, aki
ad nekünk. Másodszor, hogy Isten Igéje mit
ad a megtérő bűnösnek. Harmadszor pedig,
hogy mit is jelent az, hogy többet adhat.
Hallhattuk, hogy amíg mi a saját kis dolgainkhoz ragaszkodunk, és tele van a markunk, addig nem látjuk meg, hogy Isten
mennyivel többet adhat, és hogy milyen
ajándékozó Istenünk van. Vasárnap a szokásos menetrendet követtük. A délelőtti alkalmon a Lk 6,47–49 volt alapigénk. Azt a kér-
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dést jártuk körbe, hogy milyen alapra építjük az életünket. Viharok mindig jönni fognak, ez fix. A kérdés az, hogy Jézus-e az alapunk ezekben vagy valami más. Ahhoz,
hogy Jézus lehessen az alapunk, Őhozzá kell
mennünk, hallgatni kell az Ő szavát és cselekednünk kell, amit megértünk. Kihez megyünk, mire építünk? A kiscsoport és ebéd
után következett a takarítás és a hazaút.

velünk jöttek! Hálásak vagyunk a mindenre
elszánt konyhásainknak! Hálás köszönetünk
azoknak a testvéreknek, akik az április 30-i
munkásnapon megteremtették azokat a körülményeket, hogy mehessünk Neszmélyre!
És nem utolsó sorban hálásan köszönjük azt
az imahátteret, amit kaphattunk, és folyamatosan kapunk! Istennek hála, hogy az első
„hivatalos” Jonathán hétvégénk (áprilisban
Hálásak vagyunk a hétvégéért az Úrnak! konfirmáltak a másodéveseink, összeállt az
Az egész hétvégén jó hangulat lehetett. So- ifi) ilyen szuper lehetett!
kat nevettünk, ugyanakkor a kiscsoportos
Jaczkovits Viki
beszélgetések igazán őszinték voltak! Jó volt
azt látni, hogy a fiatalok nem közömbösek
az Ige iránt, hanem mernek kérdezni, beszélni az életükről. A csapat is jobban összekovácsolódott a nyári hetünkhöz képest is.
Izgatottan és kíváncsian érkeztem életem
Nem történt baleset, pedig a telek éppen
első ifihétvégéjére. Úgy érzem, hogy a szűk
felújítás alatt áll, és nem a megszokott mó- 48 óra után jelentős lelki táplálékkal gazdadon üzemelt teljesen. Jó volt Isten közelében
godva térhettünk vissza a hétköznapokba. A
lennünk!
nekem nagy kihívást jelentő nehéz fizikai
Hálásak vagyunk a segítőinknek, hogy körülmények arra döbbentettek rá, hogy ez

Összifihétvége áprilisi
időjárással
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még inkább a segítségünkre lehet abban,
hogy ne a körülményekre, hanem az Úr nekünk személyesen elkészített üzenetére figyeljünk. A pénz, a társkérdés, a hatalom
szinte mindannyiunk számára nagyon aktuális kérdések, így jó volt ismét megerősödni
az Ige üzenetében ezekben a kérdésekben is.
Istennek hála szombat délutánra jó idő lett
annyira, hogy a csapatversenyt meg tudtuk
tartani. Számomra hatalmas élmény volt
magunkat a másikra bízva, bekötött szemmel végigmenni egy akadálypályán, vagy
épp színészi és történetmesélői tehetségünket kipróbálni az egyes állomásokon. Talán
nem túlzás azt állítani, hogy ahogy a péntek
esti esős idő vasárnap délutánra kellemes
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napsütéssé változott, úgy virultunk és nyíltunk ki mi is a hétvége alatt. Sok ismeretlen
ember közé érkezni, és velük eltölteni egy
hétvégét mindenki számára kihívás, kinek
kisebb, kinek nagyobb. De tudva, hogy az
Úrban testvéreink lesznek ott, minden ifihétvégére bátran és félelmek nélkül érkezhetünk, hisz a testvéri szeretet képes áthidalni
a különbözőségeket.
„Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az
nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet.” (1Jn 4,7–8)

BEK

Bognár Judit

HÍ-

REI

Anyák napja
Kézműves délelőtt és családi istentisztelet

További képek és meghirdetett programjaink a
twitter.com/pasakids
címen.

Neszmélyi csendeshét: július 17-23.
Júliusi gyermek-csendeshetünkre még vannak szabad helyek 1-5. osztályos, a gyülekezet
alkalmain rendszeresen résztvevő gyerekek számára. További információ, jelentkezés a 10es istentiszteletek előtt / után az alsótagozatosok termében.
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Sípálya, Szlovénia, 2022.
A nevem Füzi Ákos, születtem 1970.06.15.
Február 18.
Kaphatok egy kis vizet?
Are you OK?
Not really. I can’t move.
:
Apa, jól vagy?
Nem tudok megmozdulni. Nem fáj semmim, de
nem is mozog. Már hívnak segítséget. Várj!
A jobb kezem mozog! – csak egy kicsit
odébb, mint gondoltam. Azt hittem, hogy a
fejem alatt van a kézfejem, de itt van balra 40
centivel odébb.
Csak ne mozogj! Ki kell bírni mozdulatlanul, amíg megjön a segítség.

Nem, azt nem lehet. Bevisszük Ljubljana
legjobb kórházába, meg kell műteni.
Hamarosan megjött a helikopter. Olyan
stabilan állt a levegőben, mintha egy hídkonzolra húztak volna föl. Időben megműtöttek, de így is három végtagos bénulással
ébredtem, csak a jobb alkarom és kézfejem
mozgott. Nagyon mély imádságaim voltak.
Azt kértem Istentől, hogy engedjen meghalni. Visszakérdezett: biztos? Mi lesz a családdal, az 5 gyerekkel, a céggel? Én azt kértem,
hogy hadd beszéljem meg a feleségemmel,
biztosan belátja, hogy mindannyiunknak így
a legjobb. Amikor látogatóba jött, meg is
próbáltam felvezetni a kérdést, de már az
első mondatom után megsemmisülten hallgattam, hogy ő akkor is ápolni fog, ha egész
életemben ágyban maradok. Az átlagnál
jobban tudta mit beszél; konduktorként sok
mozgássérültet látott közelről. Következő
mély imádságomban Isten nagy szeretetét
érezve kaptam új, ágyból vagy kerekesszékből is végezhető feladatokat és motivációt.

Nem így terveztük a 12. céges síelés második napját. Cégvezetőként a legfontosabb
feladatom, hogy a felvonókon és esténként
jókat beszélgessek kollégákkal és családtagjaikkal. Ehhez képest itt fekszem a hóban és
azon gondolkozom, hogy most nem csak a
síelésnek van vége. Elsőéves orvostanhallgató fiam se erre a tapasztalatra vágyott. A
hegyi mentők ügyesen fájdalommentesen a
Aztán nap mint nap Isten csodáit élhettük
hátamra fordítva tettek a mentő szánkóba,
de ők is látták, hogy legjobb esetben is embe- át. Megmozdult előbb a jobb, majd a bal
ri roncs leszek, ha ezzel húznak le a hegyről. lábam. Sok torna és imádság mellett hetek
Amíg a helikopterre várunk, nézzük egy- múlva ki tudtam ülni kerekesszékbe és megmást a fiammal. Én a tepsiben, ő nagy szere- tanultam így közlekedni a rehabilitációs
tettel, tettrekészen, de mégis tehetetlenül. intézetben. Húsvétra Isten megadta, hogy
Hirtelen puskalövés szerű fájdalom hasít a két lábra álljak, és járjak. Nem tudom, hogy
bal lábamba. Aztán nagy csönd. Már nem- mennyire fogok felépülni, még testszerte
csak, hogy nem mozog, de nem is érzem. A zsibbadok, fájdalomcsillapítókkal élek, bal
„puskalövések” között nézem a fiam meleg kezem részben béna, lehet, hogy további
műtétek előtt állok. Egyet
barna szemét, és szeretnék a fia lenni.
tudok: Jézus velem van.
Ő fog ápolni egész életemben? Érzem,
hogy fontos pillanatokat élünk, kérem,
hogy vegye fel videóra, de vonakodik,
mert ő is érzi a percek tragikumát.
A mentők minden mondatomnál
meg akartak győződni arról, hogy
magamnál vagyok-e még, ezért bármit
akartam, előtte el kellett mondanom a
nevemet és a születési dátumomat:

Nem tudom elmondani,
hogy milyen sok szeretetet,
imádságot kaptam a családomtól, kollégáimtól, gyülekezeti tagoktól. Ha erre gondolok, mindig összeszorul a
torkom. Köszönöm!
Füzi Ákos
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Hétköznapjaink
Beszélgetés a
Nemeskéri házaspárral,
Palival és Évivel
Emlékeim szerint először
1999-ben találkoztunk Szépalmán a Pálhegyi Ferenc által
vezetett házaspári csendeshéten. Mi a 30. házassági
évfordulónkat
ünnepeltük
ott, ti hogy kerültetek oda?
1998-ban jutottunk hitre itt
a
pasaréti
gyülekezetben. Isten megmentett minket és a házasságunkat, meg
a családunkat is.
Örömmel mentünk erre a
szépalmai hétre, mert szerettünk volna többet megtudni Istenről. Itt ismertük
fel, hogy Istennek vannak
tanácsai és iránymutatásai a
házassággal
kapcsolatban,
mivel fogalmunk sem volt a
Biblia szerinti férfi és női
szerepekről, megbocsátásról,
elfogadásról.
Ezek óriási erővel hatottak
a házasságunkra, és ekkor
alapozódott meg az Istentől
kapott és újjá lett házastársi
kapcsolatunk.
Most a Bibliai házassággondozó Szolgálat munkatársai
között fedezhetünk fel benneteket
(http://bhsz.hu/
munkatarsaink/). Már Szépalmán eldöntöttétek, hogy
munkatársak lesztek?

Ott
még erre
mi nem
gondoltunk.
Viszont
már
Szépalmán
is
beszélgettünk párokkal, mert azt
láttuk, hogy ha a mi házasságunkat megmentette Isten,
akkor mindegyiket megmentheti.

követően házaskörré, és Cseri Kámán kért meg bennünket,hogy vállaljuk el a körben a házigazda szerepét.

A negyvenes, ötvenes korPár évvel később csatla- osztály a meghatározó.
kozhattunk a Szolgálathoz.
A mi ajtónk mindig nyitva
Itt, Pasaréten az egyik áll, és szeretettel várunk új
házapári kör vezetői vagy- párokat.
tok. Szoktunk olvasni rólatok Te, Pali, most is a Szelidia Nován tartott nyári csalá- tónál készíted elő az üdülődos hetek kapcsán. Mi is a telepet. Mondj valamit erről
kör neve?
a vállalkozásotokról!
Szerdai házaskör. De már
Lassan 30 éve foglalkorégóta keresünk egy jó ne- zunk gyermeküdültetéssel és
vet.
rendezvényszervezéssel.
Hogy kezdődött ez a szolgáA Szelidi-tónál vannak
latotok, és milyen korosztály táborhelyeink: Lepke, Fecstartozik a körhöz? Lehet még ke, Málna Üdülők.
csatlakozni hozzátok?
A megtérésünk után kap18 évvel ezelőtt egy elő- tuk Istentől ezt a helyet, miuadás-sorozat indult, friss tán Ö megtisztította az üzleti
házasoknak. Mi itt a szerve- dolgainkat, ill. abbahagytunk
zést segítettük.
már a többi vállalkozást.
Ez a közösség alakult ezt
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Évi, kérlek, mutasd be a csaNemsokára még két gyerládodat, és a magad munká- mek már úgy születhetett,
járól, szolgálatáról szólj rövi- hogy én tudtam, az én felden!
adatom a családban van,
Előbb említettük, hogy az mint édesanya. Ebben az
egyéb vállalkozásokkal fel- életszakaszban ezt kell betölhagytunk. Ez az én életem- tenem, mert a gyermekeimben azt jelentette, hogy vál- nek szükségük volt és van
lalkozóból, üzletasszonyból rám.

Két egyetemista gyermekünk még otthon lakik.
Csodálatos dolog a házaspáros szolgálat, mert itt
ketten együtt élhetjük meg,
hogy Isten munkatársai vagyunk!

családanyává lettem. Akkor
Két nagyobb lányunk már
férjnél van, egyikőjüktől két
két gyermekünk volt.
unokánk is született.

Beszélgetőtárs
Viczián Miklós

MISSZIÓS HÍREK
Levél Vanuaturól

munkánk eredménye.

Hűséges olvasóink emlékezhetnek
arra, hogy egy barátunk, Joe (aki az
Ószövetséget kezdte lefordítani), kapott
egy ösztöndíjat, hogy elvégezzen egy online bibliafordítói tanfolyamot. Ennek az
a kellemes feltétele, hogy rendszeresen
találkoznunk kell vele, és át kell beszélnünk a tanulmányait, mi az, amivel kapcsolatban kérdései vannak,
mit talál különösen is hasznosnak
vagy éppen nehéznek. A múlt heti
találkozónkon elmondta, hogy
nagyon tetszik neki, hogy rengeteg
kérdésen kell átrágnia magát a
munkafüzetben, amelyek segítenek a tananyag végiggondolásában. Az első modul után azt hitte,
hogy túlságosan egyszerű lesz a
tananyag, de ahogy halad előre,
kiderült, hogy milyen jól felépített
és magvas a mondanivalója.

Miki többször is volt a tradicionális
körülmetélkedést végző szomszéd faluban, ahol rengeteg dolgot megtudtunk a
ceremóniáról, és így még jobban megérthetjük a tannaiak életét. Az Úrnak és az
ismeretségnek köszönhetően ennek a
falunak a törzsfőjével sikerült átnézni

Többször is mondta, hogy a
kérdéseket átgondolva másoknak
is jobban tud segíteni. A tanfolyam megkezdése óta is összeült a
közösségéből és a gyülekezetéből
többekkel, hogy továbbadja mindazt, amit ő is megtanult. Hála legyen az Úrnak ezért – ez nem a mi A képen a Miki születésnapja alkalmából rendezett tengerparti sütögetés vidám kis társasága látható
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Ruth könyvét, így Jónás könyve után ez
már a második ószövetségi könyv, amely
a közösségi ellenőrzésen is átment, így
jöhet majd a nyelvi bizottság ellenőrzése.
Július elsejével Vanuatu hivatalosan
megnyitja a határait, így sok imádság
után elkezdtük tervezni, hogy mikor látogatnánk ismét haza. Jól elszaladt ez a
második 3 év. Reméljük, nemsokára már
konkrétumokat is írhatunk!

Öleléssel:
a Greizer család

Andrea ismét Dél-Ázsiában
Hálásan számolhatok be róla, hogy
április három szombatján megtartottuk
munkatársammal a „Gyógyulás a traumából” című szeminárium-sorozatot. A
találkozók nem személyesen, hanem
zoom-on történtek, és a résztvevők között két 80 év körüli testvér is volt, aki
korábban soha nem használta ezt a számítógépes programot. Isten minden vonatkozásban csodálatosan megsegített
minket: a technikai fennakadások, saját
tapasztalatlanságunk, és annak ellenére,
hogy nem lehettünk együtt személyesen,
minden szépen alakult, és a végén az öt
testvértől igen pozitív visszajelzéseket
kaptunk!
Egy következő csoport részére az
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Ázsiából való visszatérésem után tervezünk ugyanilyen sorozatot. Merthogy –
sok-sok bizonytalanság és bizonytalankodás után – május 5-én végre sikerült
útra kelnem! (Az, hogy csütörtökön indulhatok, csak annak a hétnek a hétfőjén dőlt el biztosan ...) Kintlétemet eredetileg két hónapra terveztem, vízumot
azonban három hónapra tudtam váltani,
így valószínűleg e szerint módosítom a
repülőjegyet is. Ennek az útnak fő célja
a fővárosi lakásom felszámolása. Ahogy
korábban
említettem,
szolgálatomat
részidőben folytatnám Dél-Ázsiában: az
év nagyobb hányadában
otthonról, ill. otthon
tevékenykednék. Így is jó
volna azonban,
ha lehetne a
fővárosban egy
kicsike kis bázisom,
ahova
mindig megérkezhetnék,
és
ahol a kintlét
során szükséges
holmijaimat
elhelyezhetném.
Jelenleg
ilyen
helyet keresek.
A hegyekbe akkor tudok ellátogatni, ha a
fővárosi költözésem lebonyolódott. Köszönöm, ha a Testvérek is imádkoznak
azért, hogy Isten terveivel összhangban
rendeződjenek a körülményeim!
A 2,5 év utáni viszontlátás mindazokkal, akikkel már találkozhattam, örömteli volt – kivéve Bettiéket (keleti m. munkatársamat). Ők Betti öccsének (D.) tragikus elvesztése miatti gyászuk legnehezebb szakaszában, a reménytelenség
helyén tartózkodnak. A „Gyógyulás a
traumából” sorozatban volt róla szó,
hogy a gyász három fő állomása: 1. a
tagadás/harag, 2. a reménytelenség és
3. az új kezdet. Imádkozzunk, hogy Betti, az édesanyja és a fiatal özvegy gyászukat feldolgozva, idővel megérkezhessenek az új kezdet helyére!
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Füle Lajos:

A SZENTLÉLEKRŐL
Május 26. Csütörtök: Mennybemenetel ünnepe 18:00
Június 5. Pünkösdvasárnap: Úrvacsorás Istentisztelet
8:30, 11:00: gyermekmegőrzés + gyermek istentisztelet
18:00: csak gyermek megőrzés
Június 6. Pünkösdhétfő—Úrvacsorás Istentisztelet
10:00: csak gyermekmegőrzés

Köszönjük

2002

a köztünk lévő Szentlelket, akit
az Atya küldött az Úr Jézus nevében,
Istentisztelet
hogy lelki testvéreket ismerhettünk meg az ideiglenesen befogadott dél-koreai gyülekezetÚrvacsora
ben,
Bibliaórák
az idén konfirmált testvéreinket,
Füzi Ákos testvérünk baleset
utáni felépülését,
az új vállalkozói bibliaórát, az
Anya-napot, a kórus 50 éves szolgálatát.

Kérjük

a nyári csendeshetek áldásait,
a neszmélyi konferenciatelepünk
felújítási munkálatainak időre
elkészültét,
a szomszédban dúló háború áldozatai hadd lássák meg az Úr gondoskodó szeretetét a tragédiák
közt is.

Áldás,
békesség!

Az ATYA küldi el
JÉZUS nevében,
övéihez
az Ige által ér el,
bennünk marad,
a lelkünkben lakik...
– Nem kézrátétel által
adatik.

vasárnap 800 és 1000 (online közvetítés)
csütörtök 1800 óra (online közvetítés)
a hónap utolsó vasárnapján
női: kedd 1000 és 1800; férfi: kedd 1800;
családos: 3 csop. váltakozva – szo. 1700;
házaspáros: 3 csoportban kéthetente szerda 1730, 1800 , 1900 Ifjúsági órák: vas 1700,
pé 1800 fiatal felnőtt: vas 1700, kedd 1830,
sze, pé 1800 kéthetente sze 1830,
kéthetente szo 1700

Imaközösség

vasárnap 730 és 930 csütörtök 1700

Kóruspróba

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

A Budapest-Pasaréti Református Gyülekezet hírlevele
1026 Budapest, Torockó tér 1. Tel: 356-4019
http://www.refpasaret.hu Lelkészi hivatal: H-P 9-13h

