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Közel öt évszázad telt el az első teljes magyar nyelvű Újszövetség megjelenése óta. Az 1541-ben Sárvár-Újszigeten megjelenő Újszövetség-fordítás az első teljes nyomtatott magyar
Újszövetség; egyben az első olyan magyar nyelvű könyv,
amelyet itthon nyomtattak. A száztizenöt fametszettel megjelent kötet a 16. század legmívesebb magyar nyelvű nyomtatványa is egyben.
Tisztelegjünk a reformáció századának emléke előtt az első
disztichonban írt magyar verssel, Sylvester Jánosnak az Újszövetséghez írt ajánlásával!

Sylvester János:
Az magyar nípnek
Próféták által szólt rígen néked az isten,
Azkit igírt, ímé, végre megadta fiát.
Buzgó lílekvel szól most es néked ezáltal,
Kit hagya hogy hallgass, kit hagya hogy te kövess.
Néked azért ez lűn prófétád, doktorod ez lűn.
Mestered ez most es, melyet az isten ada.,
Ez próféta szavát hallgasd, mert tíged az isten
Elveszt, és nyomos itt nem lehet a te neved.
Itt ez írásban szól mostan es néked ezáltal,
Hitre hiú mind, hogy senki se mentse magát.
Azki zsidóul és görögül és vígre deákul
Szól vala rígen , szól néked az itt magyarul:
Minden nípnek az ű nyelvén, hogy minden az isten
Törvínyinn íljen, minden imádja nevít.
Itt vagyon az rejtek kincs, itt vagyon az kifolyó víz,
Itt vagyon az tudomány, mely örök íletet ad.
Lelki kenyér vagyon itt, melyben mikor íszel, örökké
Ílsz, melly az mennyből szálla, halálra mene.
Azki teremt tíged s megvált, örök íletet ess ad
Ez szent által: nincs több bizodalmad azírt.
Ennek azírt szolgálj mindenkor tiszta szüedvel,
Ennek mindenkor tígy igaz áldozatot.
Tígedet ez hozzá viszen és nem hágy, mikor ígymond:
Bódogok eljövetek, vesszetek el, gonoszok.
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Soli Deo Gloria! – Egyedül Istené a dicsőség!
Johann Sebastian Bach művei végére odaírta az
SDG rövidítéssel, hogy Soli Deo Gloria, azaz
egyedül Istené a dicsőség. Azt akarta ezzel kifejezni, hogy kinek is hálás az elkészült alkotásért,
kiről is szeretne bizonyságot tenni zenéjével. Ő
így vallotta meg reformátori hitét a reformáció
egyik híres jelmondatával. Művei hallgatása
közben mindig átérzem én is ennek boldog örömét.
Fontos viszont, hogy nemcsak nyugodt környezetben, csendes kikapcsolódást jelentő zenehallgatás során élhetjük át hívő emberekként, mit
is jelent Isten dicsőségének öröme, biztatása. Az
egyiptomi szabadítás történeteit olvasva 2022
reformáció havában pontosan
abban erősít Urunk, hogy
akár még a kilátástalan élethelyzetben is bizonyosak
lehetnek övéi arról, hogy
Isten dicsősége felragyog
majd számukra.
Világosan látható már
Mózes elhívásánál, hogy a
fáraó keményszívűsége, megátalkodott gonoszsága is része volt az Úr szabadító tervének. A tízcsapás során pedig megmutatta, hogy hogyan is
irányít mindent e céljának megfelelően. Még intő
szavában is kiemelte (9,16), az uralkodó kemény
ellenállása is annak lesz az eszköze, hogy az Úr
nevét hirdessék az egész földön. Valóban a kánaáni népek is meghallották, hogyan szabadított
Izráel Istene, évtizedek múlva is emlékeztek rá.
Nevében személyének nagysága, méltósága,
azaz dicsősége ragyogott fel. Fontos tudni, hogy
az ősi nyelven a dicsőség és a kemény szó szoros
kapcsolatban vannak. A szóhasználat eme ténye
is erősíti a kijelentés bátorítását, hogy a keményszívű fáraó is mennyire az Úr dicsőségét kénytelen szolgálni.
Számunkra ennek ott lesz jelentősége, ha belegondolunk, hogy milyen helyzetben is kellett
akkor az Úr népének átélnie Isten dicsőségének
megnyilvánulását. A keményszívű fáraó miatt
bizony még mindig kőkemény szolgálat, nyomorúságos életkörülmények jellemezték őket. Amikor megtörtént, hogy még Mózes is elcsüggedt,

meggyöngült a hitben.
De az Úr népe számára akkor is bizonyosságot
jelentett hitükben, rövid és hosszútávon egyaránt
biztos reménységet, hogy Izráel Istene megdicsőíti majd nevét. A szenvedés útján készíti övéi
szabadítását. Az ellenség látszólagos sikere ellenére végső megítéltetése csak idő kérdése. Az Úr
győzelme biztos.
Ehhez kapcsolódóan számunkra az még további
bátorítás, hogy az Úr Jézus győzelme is így történt. Megváltó műve a még kereszthalált is vállaló szenvedés útján végeztetett el. Így ragyogott
fel általa is a mennyei Atya, szeretett népének
Istene dicsősége. (Jn 17,3)
A mai uralkodók is lehetnek
keményszívűek, döntéseik
miatt egyre nehezebbé válhat
az élethelyzet, még a hívő élet
is. Ki gondolta volna, hogy a
szó szoros értelmében is háborús körülmények között
kell megünnepelnünk a reformáció ünnepét idén? De ne
feledjük, a bajok idején is az Úr célja teljesül.
Még a fájó események is dicsőséges eljövetelét
hirdetik, és végső soron az örök haza ígéretének
beteljesítését. Általuk az örökségünk boldog elvételére készít az Úr. Így türelemmel, békében hordozhatjuk Úrtól kapott terheinket, hűségesen
imádkozhatunk másokért, különösen szenvedő
testvéreinkért. Ezáltal pedig az elveszett bűnösök
közt nemcsak szavunkkal, hanem az életünkkel is
bizonyságot tehetünk a megtartó Úrról. Azzal a
reménységgel, hogy akár még a keményszívűek is
elfogadhatják kegyelmét.
Emlékszünk, a reformáció kifejezés arra utal,
hogy valamit az eredeti állapotára visszaállítani.
Ha deformálódott, elveszítette eredeti formáját,
akkor helyre kell állítani. Dicsőségével kapcsolatban is, úgy legyen minden, ahogy a Szentírásban
kijelentette, hirdette magáról az Úr. A 21. században élő népe tagjaiként is fontos tisztáznunk
ezért, hogy hisszük-e, valljuk-e, és még a hitünket próbáló nehézségek között is megéljük-e valóban boldog bizonyossággal, hogy egyedül Istené a
dicsőség!
Földvári Tibor
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Zöldenergia csökkenti
gyülekezetünk rezsiszámláit
Napelem
Szerényen húzódik meg a Pasaréti református templom parókiájának lapostetején az a 34 db napelem, amely immár 8 éve segít a
gyülekezet
energiaköltségének
enyhítésében. Eddig is nagy segítséget jelentett, de az igazi költségcsökkentő szerepét csak
mostantól fogjuk megérezni, miután az egyházi épületek is az erősen megemelkedett fogyasztói áron tudják csak vételezni az áramot.
Eddig 82 MWh villamos energiát termeltek a napcellák (vagyis évente mintegy 10.000
kWh-t), ami a korábbi kedvező tarifa mellett is már több mint 2,5 MFt értékben segítette a
költségvetésünket, de túl az anyagi előnyökön, enyhíti hazánk energiaimport kitettségét is.
Az inverter kijelzőjéről az is leolvasható, hogy ha ezt a villamos energiát fosszilis tüzelőanyag elégetésével állították volna elő erőművekben, akkor avval mintegy 40 tonna széndioxiddal terheltük volna a légkört.

Klímaberendezések
További energiamegtakarításra és költségcsökkentésre ad lehetőséget a templomtérbe szerelt 4 db hőszivattyús hűtőfűtő rendszer (légkondi), aminek a beruházási költségét adományként kapta a gyülekezet
2019 nyarán. Eredetileg a fő rendeltetése a nyári hőség idején a templomtér hűtése lett volna, mivel a fűtést korszerű gázkazán tudja biztosítani. A gázár drasztikus megemelkedése
után, a napelemek által biztosított villamosenergia felhasználásával a gázfűtés előnyös alternatívája lehet – legalább is az enyhébb téli napokon – a légkondicionáló fűtés üzemmódban való alkalmazása.

Neszmélyi napkollektor
Az Áldás, békesség! 2011. reformációi számában
(éppen 11 éve) számoltunk be arról, hogy Neszmélyen
a mosdáshoz használt melegvízszükségletnek legalább
egy részét napkollektor biztosítja (szintén adományként kapta a gyülekezet). Érdemes lenne bővíteni ezt a
vízmelegítési megoldást, hiszen a neszmélyi energiafelhasználás döntő mértékben vízmelegítésre fordítódik, s mivel főleg a nyári hónapokban használjuk a
konferenciatelepet, amikor bizony talán még túl bőven is árad a napsugár.
***
Mindezekkel együtt is számolnunk kell a megemelkedett rezsiköltségekkel. Ezért a pres-
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bitérium úgy határozott, hogy a fűtési idényben – lehetőség szerint – minden templombeli
rendezvényt (pl. előadást, szeretetvendégséget, elhunytról való megemlékezést) az istentiszteletek napjára szervezzünk, azaz vasárnapra és csütörtökre, mivel ezeken a napokon
amúgy is felfűtjük a templomot.
Ezekkel a lehetőségekkel és korlátozásokkal élve – reménységünk szerint – változatlanul
biztosítani tudjuk összes rendszeres és eseti alkalmaink megtartását.
Viczián Miklós presbiter

Az úrvacsorai liturgia során elhangzó kér- (sok ki is maradna!), akkor sokan úgy gondolhatnák, hogy „én a többségükben ártatdések közül az első így szól:
„Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, lan vagyok”.
2. Ha a bűnt csak a gonosz cselekedeteinkszentségben és ártatlanságban teremtett első
embernek bűnesete folytán ti magatok is minde- kel azonosítjuk (és ezt sugallnánk azok felsonestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagy- rolásával), akkor még nem tudjuk igazából,
tok, akik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg mekkora bajban vagyunk, és mire van szüknem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot ségünk. A Biblia szerint ugyanis a bűn nem
egy konkrét tett csupán, hanem egy állapot,
érdemeltek?”
Mi a célja a kérdésnek? A bűnbánatra indí- amiben az ember van. Emberi természetünk
tás, az, hogy megalázzuk magunkat Isten (testünk-lelkünk, akaratunk, vágyaink stb.)
előtt, átérezve bűnös voltunkat, azt, hogy egészében véve megromlott, azaz a bűn hamegmentésre, szabadításra, megváltásra tározza meg. Ha csak a cselekedeteinkkel
szorulunk, azaz Krisztusra van szükségünk. foglalkozunk, és azok megjobbításán fáradoHogyan próbál minket ez a kérdés elvezet- zunk, akkor csupán viselkedésünket akarjuk
ni mindezekre? Sokan úgy gondolják, elég megváltoztatni, és mit sem törődünk annak
lenne ilyenkor felsorolni néhány konkrét igazi gyökerével, bűnös szívünkkel. Olyan
bűnt, amit a legtöbben el szoktak követni, és ez, mint ha a beteg csak a fájdalom csillapíaz majd bűnbánatra ébreszti a hívőket. Úgy, tásával törődne, ami csak tünet, de nem
mint a Bibliában található bűnlisták (Róm szünteti meg az igazi okot, ami maga a be1,28–32, 1Kor 6,9–10, Gal 5,19–21, 2Tim 3,1– tegség. Pont ezért a szóban forgó kérdés
5). A szóban forgó kérdés azonban nem ezt nem csupán bűnös tetteinkre akar minket
emlékeztetni, hanem arra, hogy embervolteszi. Miért? Két választ hadd adjak:
tunknál fogva bűnösök vagyunk.
1. Egyrészt azért, mert a konkrét bűnökön
A felszínes bűnbánat helyett három mónem mindig ugyanazt értjük, mint a Biblia.
don
akar minket elsegíteni ez a kérdés az
Pl. a legtöbb ember nem tartja magát gyiligazi,
mély, Isten előtti megalázkodásra.
kosnak, de Krisztus törvényértelmezése sze1. Emlékeztet minket arra, hogy milyenrint (Mt 5,21–26) mégis mindannyian méltók
vagyunk arra, hogy Isten elítéljen minket nek teremtett minket Isten, azaz milyenekennek a parancsnak a megszegéséért. Ha nek kellene lennünk. Isten igazságban,
csupán néhány konkrét bűnt sorolnánk fel szentségben és ártatlanságban teremtette
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Ádámot és Évát. Mit jelentenek ezek? Igazság: az ember összhangban volt Isten törvényének követelményeivel, azaz magától
Isten akaratával megegyező módon cselekedett, gondolkozott, élt. Szent volt, azaz szívében, lelkében Istennek szánta életét, az Ő
jellemét tudta bemutatni és visszatükrözni a
világban, mint az Ő képmása. Isten szentsége rajta keresztül fénylett a világban. Ártatlan volt, azaz nem követetett el még semmilyen bűnt, mindenben az Úr akarata szerint
járt el. Annak fényében, hogy ennyi jót nekünk adott Isten, csak még nagyobbnak látszik hálátlanságunk Őfelé, különösen is, ha
jelen életünket nézzük, amelyből oly gyakran hiányzik az igazságosság, a szentség, az
ártatlanság.
2. A bűneset folytán az emberi természet
megromlott, azaz a bűn lerombolta benne
mindazt a jót, amit az Úrtól kapott. Ebből a
büntetésből megláthatjuk, hogy (1) Isten
mennyire haragszik bűneinkre, hogy ilyen
súlyos módon bünteti azokat. (2) A romlottság személyesen érint minket. Nem egy
olyan tantétel ez, ami távol áll a gyakorlattól,
hanem olyan valóság, ami a mi személyiségünkben, természetünkben érzékelhető, van
jelen. A kérdés hangsúlyossá teszi ennek
megvallását: „ti magatok is, mindenestől
fogva”. Nincs kivétel, mindenki romlott
természetű ember, és nincs olyan része emberi természetünknek (akarat, vágy, érzés,
gondolat stb.), amely megmenekült volna
ettől a romlástól. Gyarlók vagyunk, azaz
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erőtlenek a jó megtételére, követésére. Esendők, azaz még mikor úgy látszik is, hogy
éppen állunk, akkor is meg van bennünk a
készség és a hajlam a bukásra. Bűnösök,
azaz Isten ellen vétkezők, törvényszegők,
bűn által vezetettek, meghatározottak. Ezt
jelenti röviden a romlottság állapota: erőtlenség, elbukásra való hajlam, bűn általi
megkötözöttség.
3. Végül pedig mindazt adja elénk a kérdés, amire méltóvá tesz minket jelenlegi
állapotunk. Büntetés, halál, kárhozat. Büntetés már ebben az életben is, halál lelkileg,
majd testileg, amely az örökkévaló büntetésben, kárhozatban teljesedik ki.
Ez a három tükör jó vezérfonal ahhoz,
hogy bűnbánatot tartsunk. Lássuk meg azt,
hogy mi hiányzik belőlünk (igazság, szentség, ártatlanság), nézzük meg, hogy mink
van, milyenek vagyunk (gyarlóság, esendőség, bűnösség), és hogy mire vagyunk valójában méltóak: minden dicséret helyett büntetésre, halálra és kárhozatra. Mennyivel
mélyebb az a bűnbánat, amely ezeket veszi
fontolóra, annál, ami csupán 1-2 gonosz cselekedet miatt bánkódik. Vezessen minket ez
a kérdés az Úr előtti őszinte alázatra, bűnbánatra, de mindvégig tartsuk szem előtt: ahogyan a kérdések is folytatódnak, úgy a valóságban sem a bűné az utolsó szó! Mert „…
mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk
meghalt” (Róm 5,8). És Krisztus „bölcsességül
lett nékünk az Istentől, és igazságul, szentségül
és váltságul” (1Kor 1,30).
Szepesy László

Az irat- és hangmisszióból ajánljuk
Cseri Kálmán

vallja, van, aki nem. Ady Endre becsületes
volt, ő kertelés nélkül leírta: Szeretném,
hogy ha szeretnének, mert olyan jó szeretettHa becsületesek vagyunk,
nek lenni. És valóban jó, ebben nyilván
és ismerjük önmagunkat, be
mindannyian egyetértünk. Mit értünk szerekell vallanunk, hogy elsősorteten? Mi jellemzi Isten szeretetét? Mitől lesz
ban másoktól várjuk a szeretetet. Az bizonyos, hogy mindnyájunkban van tökéletes a szeretet? És ki képes arra? Füzeegy jó adag szeretetéhség. Van, aki ezt be- tünkben ezekre a kérdésekre keressük a választ.

A tökéletes szeretet
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Családi hírek

CSALÁDI – GYÜLEKEZETI HÍREK

Barboza Jordan
Nagy Bori

2022. augusztus 22. és október
16. (lapzárta) között a követke- gyermekeket.
zőkről számolhatunk be:
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Taálné Szabó
Csillavér Ibolya
Dr Tresz Franz
Gulicska Mihály

Imádkozzunk értük!

Máté Barna
Endrédy Győző
Tóth Gyuláné
Fülöp Istvánné

Pekáry Attila Róbert
Megkereszteltük:
Fodor Julianna
Bartók Barnabás
Bartók Benett
Bartók Márk
Szeghalmi Vilmos Ábel

Házasságot kötöttek:
Tóth András Zsigmond
és Mustos Tímea

Orosz Józsefné
Rozgonyi Miklós
Dr Viczián Istvánné

Szekeres Fábián
és Dr Benczik Vivien

Csáthy Emma Muriel

Fábián Viktor Tibor
és Büki Hanna

Erdős Borbála

Imádkozzunk értük!

Bódi Miklós
testvéreinket.

Imádkozzunk
a gyászolókért!

Uzonyi Márton
Pál Johanna

Eltemettük

Krémer Ábel

Karas István

Deák Sára

Kiss Józsefné

Deák Samu

Rosnyay András

Amikor Gyöngyös felől az ember szeme
elé tárul a Mátra csodálatos magassága, valóban a hegyekre emeli a tekintetét. A galyatetői hegycsúcsra talán többen ezzel a sóhajjal érkeztünk az Ábrahám kör tagjai közül.
Ott fent a hegyen olyan szent időt kaptunk
Istentől, amely alatt először is meggyőződéssel tudtuk zengeni a fenti Igére a szívből
jövő választ: az Úrtól, aki az eget és a földet
alkotta, és aki megőriz minket minden baj-

tól, és megóvja életünket a minket érő szellemi támadásoktól (a 121. zsoltár nyomán).
Ezekből volt bőven a négy nap alatt. Többen
támadás alatt lévő állapotban érkeztünk, sok
mindennel küszködve, sok kérdéssel a fejünkben. Isten úgy látta jónak, hogy az Igéjén keresztül előbb megerősíti a Vele való
közösségünket, majd minket is közösséggé
formál. Megértette velünk azt is, mit tehet az
egyén és egy kisebb közösség a nagyobb
közösségért. Felnyitotta az én szememet is,
hogy az önsajnálat és a magam körül forgás
helyett nézzek körül és a testvéreimmel legyek közösségben. Én is olyan vagyok kö-
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zösség nélkül, mint egy tűzből kivetett parázs, de a közösségnek is szüksége van az én
imádságomra. Tekinthetek magunkra közösségként úgy, mint a test tagjaira. Ha jobban
megismerjük egymást, láthatjuk, melyikünk
a kéz, aki szeret tevőleg segíteni. Láthatjuk,
melyikünk a váll, akin kisírhatjuk a bánatunkat, vagy képes a teherhordásra. Láthatjuk,
melyikünk a szem, aki észrevesz másokat.
Ki a fül, aki meghallgat, ki a száj, aki megnyugtat, Igét mond és magyaráz, bátorít,
vagy fedd, ha kell. A
fő, a mozgatórugó
pedig, vagy mint a
testnek az idegrendszer, ami minden
tagot mozgat: Krisztus, aki a pasaréti
gyülekezet feje. Aki
az Ábrahám kör feje. Aki a családunk feje.
Aki az én fejem is. Az egészet szeretetéből
mozgatja. És ahhoz, hogy ez a mozgatórugó
bennem, a kiskörben és a gyülekezet egészében működni tudjon, magamat kell tisztának
tudnom. Fel kell ismernem és meg kell vallanom a bűnöket, amelyek akadályozzák a
Krisztus test mozgását. Fel kell szabadulnom abban, hogy Jézus él, ami azt jelenti,
hogy Isten elfogadta az áldozatát, és nekem
megbocsáttattak ezek a bűneim is. Szabadon
működhetek akkor tovább, mint kéz, mint
láb, mint szem, mint fül, mint váll vagy mint
száj. Vagy lehetek élő kő a Krisztus templomában. Vagy szegezhetem továbbra is a
szememet a célra, mint egy jó versenyfutó és
nézhetek arra az Egyetlenre, aki beért a célba
és ott vár. Vagy érezhetem magam Menyaszszonynak, aki készül vőlegénye elé. Vagy
békeharcos katonának, aki Krisztusért járhat
követségben.
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Istent dicsérve jöhettünk le a hegyről, ezzel az imádsággal: „Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével” (Zsolt 32,7). Dicsőség az Úrnak, mert
átélhettük a gyakorlatban, mit jelent ez. Észrevettük egyik társunk nagy baját, beszéltünk róla, imádkoztunk ott helyben késő
éjjelig egy négyes csoportban. Azon kaptuk
magunkat, hogy most azt tesszük, amit a
négy barát a bénával. Valakit, aki lelkileg
megbénult, viszünk Jézushoz, imádságainkkal bontva a tetőt. És
Jézus különlegesen
látványosan megdicsőítette magát: alig
egy nap múlva egyszer csak az illető
elkezdett
megnyugodni, felszabadulni,
újra értette az Igét, visszatért a derűje és újra
lehetett száj, aki bátorít, Igét mond stb.

Én is sok Igét értettem meg a tanítások,
beszélgetések során. Olyan intenzíven tanított Isten, hogy én is kaptam személyes szellemi támadást. Nagyon váratlanul ért, és
olyan képtelenség volt, hogy amellett, hogy
nagyon le voltam forrázva, és forgott velem
a világ, szinte azonnal rájöttem, hogy nem
testben folyó harcról van szó. Először értetlenül fordultam Istenhez, majd rájöttem, hogy
miért pont azon a gyenge pontomon támadt
a Sátán. Volt még megvallanivaló bűnöm
azzal az emberrel kapcsolatban. Azután átélhettem, hogy szinte azonnal megszűnt a
támadás! Meggyőződésemmé lett, hogy bármilyen probléma, támadás jön, mindig előbb
a magam háza táján kell keresgélnem. Nincs
-e olyan dolog, ami miatt könnyebben támadható vagyok-e azon a területen. De
olyan jó ilyenkor újra és újra átélni azt, hogy
Megértettem azt is, hogy a kisközösségek Jézus Krisztus valóban Szabadító! Megszaa nagy gyülekezeten belül kicsi sejtek, akik badít, megtisztít és újra lehetek vele élő szetudnak egymásról, imádságban hordozzák retetkapcsolatban!
egymást, és együtt imádkoznak a gyülekezeEzt kívánom e galyatetői emlék után mintért, az elhangzó Igéért és tanításokért, és den kedves Testvéremnek!
lelki vezetőinkért.
Striflerné Kövendi Eszter
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lenni odafent!” A mi valóságunk objektív
kinyilatkoztatáson nyugszik: „Vagyok.” –
mondja az Úr Mózesnek és nekünk. Maga az
Úr jelenti ki magát nekünk. (2Móz 3,14) Az
Az őszi evangélizációs alkalmakat Ittzés
Úr parancsára hirdetjük az igét. A „Legyen!”
István nyugalmazott evangélikus lelkész
szó, mekkora hatalom! Életet teremt! Isten
testvérünk tartotta „Kicsoda nekünk a mi
szava teremtő hatalom.
Urunk? címmel. Erre a kérdésre Jézus KriszA második napon hallottuk, hogy Jézus az
tus hét csodálatos válaszát tárta elénk, naponként. A hét vezérigéje: „Én vagyok az Alfa élet kenyere. Ezt pedig lelki értelemben kell
és az Ómega (a kezdet és a vég), ezt mondja az érteni! Ennek hangsúlyozása fontos volt
Úr, az Isten, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a számomra, mert én, amikor hitre jutásom
Mindenható” (Jel 1,8). Az igék és a bizonysá- idején hallottam ezeket az igéket, én sem
goknak ily nagy fellege vett körül bennün- lelki értelemben értettem. Még nem tudtam
ket, szinte záporoztak ránk az igék, és öröm- lelki értelemben gondolkozni. Ezért nem
mel fogadtuk őket. A hét napjain egyre töb- tudtam vele azonosulni. Isten beszédét csak
ben gyűltünk össze, nagy örömömre. Amit hit által ragadhatjuk meg! „Jézus pedig azt
képes voltam befogadni, és amelyek meg- válaszolta: Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám
szólítottak engem, azok megerősítették hite- jön, nem éhezik meg soha, és aki hisz bennem,
nem szomjazik meg soha” (Jn 6,35).
met, és nem hagytam a „földre esni”.
Estéről estére hallhattuk, amint Jézus
Krisztus igéjében kijelenti magát nekünk. Ő
adja meg kérdésünkre a választ: ”Kicsoda
minekünk személyesen a mi Urunk?” A
leglényegesebbről esett szó, hogy mennyire
fontos nekünk az igaz istenismeret! A világon ma mindenütt zűrzavar van, és legjobb
esetben csak odáig jutnak el: „Valakinek kell

A harmadik napon Jézus újabb arcát láthattuk meg. „Én vagyok a világ világossága” (Jn 8,12). Urunk, Te láttattad meg velünk, hogy Te ki vagy, hogy Te vagy a világosság, és Te hoztál ki bennünket a sötétségből. „A sötétség a világosság hiánya, és nem
az ellentéte!” Sajnos mi emberek elvesztettük
a világosságot még ott az édenkertben. A
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sátán óriási erődítményeket épített fel Isten
ellen.
Lelki
hadakozás
kell
ezen
„erődítmények ellen”. Ilyen „erődítmény”,
hogy „nem Isten a teremtő”. Sokan tagadják,
hogy Jézus Isten Fia. A másik pedig ez: „Ki
mondja meg, mi a jó és mi a rossz?” Ezt keverik össze, és ők akarják megmondani. Ez a
kérdés az Úr kezében van, Ő mondja meg,
mi a jó és mi a rossz! Ez üdvösség kérdése.
Hallottuk, hogy Kálvin milyen frappánsan
fogalmazta ezt meg: „Ha nem hiszed üdvösségedet, kiköpted a hitedet!”
A negyedik napon az „Én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokért” (Jn 10,1
–10) ige hangzott. Mi vagyunk az Úr Jézus
juhai, és bizony csak tévelyegni tudunk (Ézs
53,6) (Zsolt 23). A gyülekezet az akol, és
Jézus az ajtó. Aki nem az ajtón megy be, az
tolvaj és rabló. A juhok bent vannak az akolban, és csak egy nyílás van oldalt, ahol be és
ki lehet menni. Nincs ajtószárny, maga a
pásztor fekszik keresztbe a nyílásba, és akkor se ki, se be, csak őrajta keresztül. Így
védi az övéit! Uram, terelgess engem is az
élet útján, hogy vissza ne csússzak. Mert a
szétszóródás belül kezdődik. Nem tudok
nyugodtan imádkozni, elmaradnak a napi
csendességek, és ez aztán kifelé is meglátszik. Az elmúlt hónapban magamon is kezdtem ezt tapasztalni, feszült és ideges lettem.
Ezért örültem az evangélizációnak, mert
olyan jó volt, hogy az Úr visszaterelt az övéi
közé, és megerősítette hitemet. „Én magam
legeltetem nyájamat, s én pihentetem meg őket –
ezt mondja az én Uram, az Úr” (Ez 34,15).
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mondták, ő a „számadó juhász,” akinek a
gazda felé el kellett számolni a juhokkal. Így
kell nekünk is felelősséggel továbbadni másoknak a kapott szeretetet, reménységet.
Fontos tehát, hogy ne a magam útját járjam.
Fogadjam el az Isten gondolatát. Ő nem fogadja el az én gondolataimat. „Mert az én
gondolataim nem a ti gondolataitok, és a ti útjaitok nem az én útjaim, így szól az ÚR!” (Ézs
55,8)
A hatodik napon Lázár feltámasztása történetén keresztül láthattuk Jézus leghatalmasabb erejét, hogy Ő a halálon is Úr. Mária és
Márta, bátyjuk, Lázár halálos betegsége miatt Jézushoz fordultak, a legjobb helyre.
Imádságuk rövid, tömör, lényegre törő:
„Akit szeretsz, beteg.” Jézusnak így üzentek.
Ebben nagy bizalom és szeretet tapintható.
Az Úr látszólag nem jött időben, de ennek
oka van, így derült ki számukra: „Én vagyok
a feltámadás és az élet” (Jn 11,25–26).

Jó volt észrevenni azt a csodálatos igazságot, hogy Jézus mindhárom „Én vagyok”
kijelentését egy-egy csodával hitelesítette.
Az „Én vagyok az élet kenyere” kijelentés előtt
5000 embert vendégelt meg 2 kis kenyérrel
és 5 darab hallal. Az „Én vagyok a világ világossága” kijelentés előtt megnyitotta egy vakon született ember szemét. Az „Én vagyok a
feltámadás és az élet” kijelentés előtt feltámasztott egy 4 napja halott embert, Lázárt.
Csodálatos és mély összefüggés rajzolódott
ki előttem a Biblia egészén, ezen igék hallatán. Jó volt ezen a héten az igék mélyére
hatolni, és meglátni Isten megelőző, irgalAz ötödik napon Jn 1,10 alapján szólt az mas szeretetét, amely a kereszten vált láthaigehirdetés: „Én vagyok a jó pásztor, és a jó tóvá számunkra is.
pásztor életét adja a juhokért”. Az Úr Jézus
A befejező napon, vasárnap még egy naismeri az övéit, és minden juhát nevén neve- gyon fontos igazságot hallottunk: Nem elég
zi (Ézs 43,1). A tévelygőket is. A tévelygés Jézus közelében lenni, benne kell lennünk!
azt jelenti, nem hagyom, hogy Isten vezérel- Jézus „én kijelentéseinek” mindig következjen engem. „Akiket pedig Isten lelke vezérel, ményei lesznek. „Higgyetek nekem, hogy én az
azok Isten Fiai” (Róm 8,14). Krisztus, en- Atyában vagyok, és az Atya énbennem van, ha
gesztelő áldozat a mi bűneinkért (Zsid pedig másért nem, magukért a cselekedetekért
10,14). Hallottunk a régi magyar nyelvben higgyetek” (Ján 14,11).
Erdélyi Gábor
egy szép kifejezést. A vezető pásztorra azt
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mindenki hazament, de hála és köszönet
volt a szívünkben Istennek ottani népéért.
Az Ő gondoskodó szeretetét láttuk abban is,
amit a lelkész-házaspáron keresztül készített, és adott nekünk: újból lenyűgözött a
Kew Gardens, de újdonság volt nekünk a
Természeti Múzeum, ahol belecsodálkozhattunk az ének igazságába: „Nagy vagy Te
Isten, nagy a Te hatalmad”, vagy a doveri
tengerparton töltött idő és ebéd is felejthetetlen élmény lett számunkra. Hétfő este a Canterbury katedrálisban vettünk részt istentiszteleten, ahol régi vágyunk teljesült: a férfi-,
és fiúkórus énekét hallhattuk, az orgona lenyűgöző kíséretével. Éppen
megérkezésünkkor halt
meg a királynő, így láthattuk az ottaniak részvétét,
szomorúságát,
tiszteletét, csöndes gyászát, azt a hatalmas virág-tengert, amit a palota és környékén helyeztek el. De azért szívemben ott volt az az érzés,
hogy bár a királyok Királyát és uraknak Urát
szeretnék és tisztelnék
ennyire az emberek!
Eddig is imádkoztunk alkalmainkon, de
ezután is fogunk a világon bárhol élő magyar református testvéreinkért, a gyülekezetekért, ahol magyarul, vagy magyarul is
hangzik az evangélium. Isten áldja meg a
londoni lelkészházaspár szolgálatát, adjon
kitartást, tudván, hogy munkájuk nem hiábavaló az Úrban! És áldja meg az ottani testvéreket, gyülekezetet, hogy növekedjenek a
kegyelemben és a mi Urunk, Üdvözítő Jézus
Krisztusunk ismeretében!

Szeptember 8–14 között az Angliai Magyar
Református Egyház meghívására Londonban töltöttünk néhány nagyon szép napot. A
szolgálaton kívül, vendéglátóinkon keresztül Urunk pihenésre is adott alkalmat. Mégis, a legnagyobb „élmény” a gyülekezettel
való találkozás, és a köztük végzett szolgálat
volt. Már szombat délutántól készültünk a
másnapi, „egész napos istentiszteletre”, mert
a nagy távolságról érkezettek jó része egész
nap ottmaradt, és részt vett az alkalmakon.
Így ilyenkor, általában
havonta egyszer közös
ebéd is van. Ezt készítette elő a lelkészházaspár, amelybe mi is besegítettünk, a reggeli bevásárlás után a gulyásleveshez valók előkészítésével. Kicsit pihentetőbb
volt, hogy ezen a vasárnapon nem negyed 8kor kellett lemennem a
hivatalba, hanem kényelmesen, 9 órára készültünk el. Ekkor már
érkeztek a testvérek, és
10 órától feleségem a
vasárnapi iskolai tanítóknak és gyermekmunkásoknak tartott „felkészítő műhelyt”.
11 órakor kezdődött az istentisztelet, melynek kezdetére szépen megtelt a templom. Az
igehirdetés alapigéje a 2Timótheus 4,7–8
volt, majd átadtam gyülekezetünk szeretetteljes köszöntését, ezután, – tanévnyitó
lévén – a gyermekek szolgálatát hallgattuk
meg. A szünetben és a közös ebéd alatt jó
volt beszélgetni a testvérekkel. Legutóbbi
ottlétünk óta szinte kicserélődött a gyülekezet. De azért voltak ismerős arcok. Ebéd
Horváth Géza
után kisebb közösségnek volt bibliaóra, belelkipásztor
szélgetéssel, majd délután 15 órakor kezdőAki többet szeretne megtudni a londoni madött a második istentisztelet. Ezután részt
gyar református gyülekezetről, az látogasson el a
vettem a konfirmációi órán is. Este lett, mire
https://reflondon.hu honlapra!
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Isten dicsőítésével és kevesebbet saját magunk problémáival.
Isten kegyelméből egy különösen áldott
csendes hétvégét tölthettünk Neszmélyen a
Józsué bibliakörrel 2022. szeptember 16–18.
között. Pénteken, munkánk végeztével indultunk, és este érkeztünk a gyülekezetünk
neszmélyi konferenciatelepére. Nagyon vártuk ezt a találkozást, amikor végre nemcsak
egy rövid esti alkalomra gyűlhettünk össze,
mint kéthetente rendszeresen, hanem egy
egész hétvégét tölthettünk együtt Isten közelében, elvonulva a város zajától. Ő valóságosan ott volt köztünk és megáldotta egész
együttlétünket, amiért nagyon hálásak lehetünk. Mindannyian épültünk a hallott Igéből
– amit Horváth Géza tiszteletes úr hirdetett –
a délelőtti és délutáni igei alkalmakból, a
közös beszélgetésekből, az esti bizonyságtételből. A lelki táplálék mellett a közös palacsintasütés is gyorsan egy asztalhoz terelt
bennünket.
A hétvége központi Igéje a 147. zsoltárból
szólt hozzánk, annak teljes terjedelmében.
„Dicsérjétek az Urat” (Zsolt 147,1). Hányszor elfelejtjük, hogy a hívő ember Isten dicsőítésében teljesedik ki. Sokszor megesik a
hétköznapok harcaiban meggyötört énünkkel, hogy teljesen elmerülünk saját problémáinkban, és nehezen nyílik
őszinte dicséretre szívünk
és szánk. Mindannyian
küzdünk nehézségekkel,
betegségekkel, fájdalmakkal, hétköznapjaink gyakran fejünk fölé tornyosuló
problémákat
növesztenek, könnyen kerülhetünk kilátástalannak tűnő
helyzetbe, de hallhattuk a
biztatást: ne halkuljon el a
hálaének, és a tanácsot:
foglalkozzunk
többet

„Felépíti Jeruzsálemet az Úr” (2. vers). Jó
tudnunk, hogy az Úr építi és nem emberi
erő. Hova is jutnánk, ha saját gyenge erőnkből kellene felépítenünk valamit? De ahogy
Pál apostol is mondja: az Úr munkásai vagyunk. Vagyis meg kell fognunk a ránk bízott munkaeszközt, és végeznünk kell a ránk
bízott feladatot. De ha jó eredményt érünk is
el, az soha nem a mi érdemünk, az Úr építi.

Az Úr „Meggyógyítja a megtört szívűeket, és
bekötözi sebeiket” (3. vers). Ez az igevers is
bizonyítja, hogy az Úrral járva is lehetnek
nehézségeink, sebeink, de az Úr tud ezekről,
és Ő az, aki bekötöz és Rá számíthatunk
bátran. Betegen is, a nyomorúságban is az
Úré vagyok. Nincs mitől félnem.
Ha azt gondoljuk, hogy az Úr nem tud a
helyzetünkről, nehézségeinkről, vagy nem
foglalkozik vele, akkor is támaszkodjunk
bátran Őrá. Ő az, aki „Megszabja a csillagok
számát” (4a vers) vagyis még a megszámlálhatatlanul sok csillag számát is tudja, számon tartja. És Ő az, aki „Eledelt ad az állatoknak, a károgó hollóknak is” (9. vers). Akkor
hogy ne gondoskodna szeretett gyermekeiről? Sőt nemcsak gondoskodik rólunk, esőt
ad, füvet sarjaszt, eledelt ad, meggyógyít,
bekötöz, hanem meg is véd: „Mert Ő erős
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zárakat tett kapuidra” (13a vers) és meg is áld:
„Megáldotta benned lakó fiaidat” (13b vers). A
kapukat azért adja, hogy ne engedjünk be
mindent és akárkit. A kapukat védelmünk
érdekében zárja. A zárakat az Úr teszi kapuinkra, Ő védelmez.
Ebben a minket körülvevő nehéz világi
helyzetben is bátran bízhatunk Őbenne:
„Békét szerzett határaidon, a búza legjavával tart
jól téged” (14. vers). Jól tart, és mindent megad az ÚR, amire gyermekeinek szüksége
van.
Mindezek mellett tudhatjuk azt is, hogy az
Úr elmondja, hogy mi a terve velünk:
„Kijelentette Igéjét Jákóbnak, rendelkezéseit és
törvényeit Izráelnek” (19. vers), és ebben benne van az is, hogy ne arra figyeljünk, hogy
mi nincs, mit nem mondott Isten, mit nem
adott Isten, hanem arra figyeljünk, amit kijelentett, amit mondott, amit adott, amit ránk
bízott. Amit ránk bízott, azt tegyük, és közben dicsérjük az Urat. Hálás szívvel gondolunk vissza az áldott alkalmakra, „szánk
zengi a Te neved dicséretét”.

Augusztusban kezdett terjedni Pasaréten
annak a híre, hogy Czakó Zoltánt meghívták
a Budaörsi gyülekezet lelkipásztorának, s
várhatóan szeptember közepén a gyülekezet
meg is fogja választani. Azóta már nyilváMércse Eszter nosságra is került a választási eredmény, de
már megelőlegezve a választás eredményét, Horváth Géza lelkipásztorunk
el is köszönt a gyülekezet
nevében az utolsó pasaréti
vasárnapi
istentiszteletén
szolgáló Czakó Zoltántól
augusztus 28-án.
Zoli (sokan nem is szólítottuk őt másképp) éppen öt
éve érkezett Pasarétre. Nálunk kötött házasságot, Isten itt ajándékozta meg két
gyermekkel, s most, október
1-től új szolgálati helyén
folytatja Isten országának
építését.
Isten áldását kérjük
Czakó Zoltán
budaörsi szolgálatára!
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jéről, tehetjük meg. Az ő kedvükért, és magunknak segítségképp keresztyén gyermekénekeket tanulunk, énekelünk, és miközben gyermekeink köztünk játszanak, mi
igyekszünk elcsendesedni, és az Úrra figyelni. Az alkalmakon van, hogy lelkészeink
szolgálnak közöttünk, van, hogy egy-egy
prédikációt olvasunk el, és beszélünk át, és
van, amikor gyermeknevelésről, házasságról, hitünk megéléséről szóló keresztyén
könyvek egy-egy fejezetét beszéljük meg.
Nagy öröm látni a beszélgetéseink során,
hogy az Ige mennyi aktuális személyes kétségünket, megtapasztalásunkat, gyakorlati
keresztyénségünkkel vagy a gyermeknevelésünkkel kapcsolatos problémánkat veti fel,
és
válaszolja
meg,
öröm
épülni egymás
hite által. A
Covid
ideje
alatt
online
működtünk,
ebből a jelenléti
alkalmakra
visszatérés
nehéz és körülményes kissé,
ezért mostanában „vegyes” formában, hol
online, hol pedig „élőben” az új épület földszintjén tartjuk alkalmainkat – erről aktuálisan a levelezőlistánkon, és a Refpasaréti
Anyukák Facebook csoportban adunk mindig hírt. Minden kisgyermekes édesanyát
sok szeretettel hívunk és várunk, bátorítunk
benneteket, hogy ragadjátok meg ezt az áldott lehetőséget az épülésre, közösségben
létre, hiszen „Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget” (Zsolt 62,2)!

A baba-mama kör 7 éve alakult gyülekezetünkben, kéthetente kedden délelőtt 10 órakor vannak az alkalmaink. Mindenki, akinek
van gyermeke, tapasztalta, hogy csemetéink
első életévei milyen sokféle kihívás elé tudnak bennünket állítani. Az édesanyák fő
feladata a kicsik szeretettel, türelemmel,
bölcsességgel való terelgetése az Úr Jézus, a
helyes irány felé. Ez pedig embert próbáló
feladat, egész napos készenléttel. Gyakran
megtapasztaljuk, hogy milyen nehéz ezekben a küzdelmekben megállni, és azt is,
hogy Isten mennyire magához von bennünket, nap, mint
nap megmutatja, hogy a legapróbb feladatainkban
is
mennyire
szükségünk
van Rá. Ez az
életszakasz
nem a korlátlan, szabadon
felhasználható
idő életszakasza,
sokszor A kép csak illusztráció
csak
kevés
időnk és erőnk marad az Úr Jézussal való
együttlétre, igeolvasásra, ami korábban fő
erőforrásunk volt. Vágyakozunk csendességet tartani, a Bibliából Isten üzenetét megérteni, de erre kevés, vagy korlátozott lehetőségünk adódik pici gyermekeink mellett. Ez
az igény hívta életre a baba-mama kört. A fő
célja ezért az alkalmainknak az, hogy közösen olvashassuk Isten szavát, beszélgethessünk egymással az Ige kapcsán, és megoszszuk a tapasztalatainkat, örömeinket, nehézségeinket, megéljük azt, hogy testvérek vaA tavaly indult Totyogós Kör, idén BaRi
gyunk, és egymást erősíthessük, bátoríthas- (Baba-mama Ringató) néven folytatódik.
suk. Nagyon áldott lehetőség, hogy ezt kis- Részletek a Hirdetések rovatban hátrébb
gyermekeinkkel együtt, számukra már ilyen olvashatók róla az újságunkban.
korán példát adva a közösség megtartó ereSzepesy Fruzsi
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A Baár-Madast nem kell
bemutatni Pasaréten, hiszen
az iskola gyülekezetünk területén fekszik, s a kapcsolat a
két intézmény közt folyamatos. A kapcsolatunk egészen
a kezdetekig nyúlik vissza. A
Baár-Madas, az „idősebb
nővér” költözött először Pasarétre 1929-ben. (A múlt
század elején alapították, mint Baár-Madas
Református Leánynevelő Intézetet 1907-ben.
Az iskola először egy budai első kerületi
villát, majd a Vérmező sarkán egy iskolát
bérelt.) Egy évtizeddel később templomunk
is felépült, és megnyitotta kapuját a diákok,
szüleik és tanáraik előtt. Évenként népes
leánycsoport konfirmált gyülekezetünkben
az iskola diákjai közül. Ez az első szakasz
1952-ben (akkor úgy tűnt, hogy végleg) az
iskola államosításával lezárult.

nak, akiket „csak” az istentiszteletekről ismert. Elmondta, hogy ezek az évenkénti
rendszeres bemutatkozások annak a szoros
kapcsolatnak a kifejezői, ami a gyakorlatban
jellemzi együttműködésünket. A BaárMadas templomunkban tartja minden hétfőn reggel a hétkezdő áhítatát, és az évkezdő, évzáró alkalmaiknak is helyet ad templomunk. Az iskola viszont otthont ad sok pasaréti család gyermekeinek a tanulásra, hitA második szakasz indulása is sok szemé- ben való nevelődésre.
lyes szállal kapcsolódik gyülekezetünkhöz.
Ezek a bemutatkozások egyúttal figyelemErről az indulásról is megemlékezett isko- felkeltő hívások is, hogy környezetünk fialaismertetőjében Diószeghy Csaba igazgató- taljait biztassunk arra, hogy a Baárhelyettes, felemlítve, hogy akkor még, mint Madasban kezdjék vagy folytassák tanulmáegyetemista diák vett részt az első évkezdés nyaikat, ugyanis az ismeretek megszerzése
előtti rendrakásban, takarításban, nem is mellett legalább annyira fontos az a reformágondolva, hogy már akkor is a későbbi mun- tus szellemi környezet, ahol a jellemfejlődésüknek ebben a szakaszában gazdagodhatkahelyén munkálkodik.
Diószeghy Csaba ifjúságától fogva tagja a nak.
A rövid bemutatkozás végén az iskola
gyülekezetünknek, egész családjával részt
vesz a közösségünk életében*, így amikor az diákjainak egy csoportja énekkel köszöntötte
Úr asztalától szembenézett a hívekkel, itt is, a gyülekezetet.
ott is vagy régi (vagy jelenlegi) diákját, illetV.M.
ve diákjainak szüleit, kollégáit fedezte fel a
*A 2019. húsvéti számunkban a Hétköznapjaszéksorok között. Velük hivatása folytán
ink rovatban erről többet is olvashatunk
került kapcsolatba, de hasonlóan sokan vanrefpasaret.hu/pasaret?page=aldas2019_02
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ÉNEKKAR

Mit tegyen az egyedülálló
kórustag, ha kitört a nyár, és
nincsenek énekkari próbák?
Elmegy például Neszmélyre,
ahol az egyik szoprános szólamtársa társaságában konyházhat, és együtt
örülhetnek a hűvös reggeleknek, a friss kávénak, az énekszóval ébresztőt éneklő ifivezetőknek és az idén és tavaly konfirmált fiatalok
vidámságának, a konyhába bekukkantó lányok csicsergésének, a harminchat fokban is
kitartó melegszendvics-sütő lendületüknek, no
meg a levegőben repülő és biztosan landoló
palacsintáknak. Majd az egyedülálló kórustag
Bonyhád irányába indul, ahol egy családos kör
ovisaira vigyázhat, velük együtt rohangálhat,
persze titokban meg is hatódhat a mennyországról szóló tanítás fogadtatásán, és persze a
karnagyával rámolhat rendet az ovis kézműves foglalkozás után. S végül Piliscsabára is
megérkezhet a kórustag, ahol több kórustársával együtt pásztorolhatja egy másik családos
kör gyerekeit, például régebbi dalos társak
apróságait is, és a kicsikkel együtt szaladgálhat
a párakapu alatt a víztől kócosan, meg együtt
fújhatják újra és újra, hogy „Csúf volt szívem,
sötét, de Jézus oda betért…”
Végre augusztus vége van, újra próbál az
énekkar, nyitányként együtt tölthetünk egy
napot Neszmélyen. Odaúton az autóban felmerül, hogy eltévedtünk-e Szlovákia irányába,
de ettől csak nő a jókedvünk, gondolatban
sztrapacskát készítünk, és végre énekelhetünk,
készülhetünk sok alkalomra. Így szolgálhat-
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tunk az augusztus 28-i istentiszteleteken, az
őszi evangelizációs héten három estén, és ezután is kérdezhettük egymást, van-e olyan
szenvedélyes, életmentő szeretet bennünk,
mint a 82 éves Ittzés István nyugalmazott
evangélikus lelkipásztorban. Az egyik evangelizációs istentisztelet előtt néhányan kis kamarakórusként egy évek óta beteg kórustársunkat
is meglátogattuk az otthonában, énekelhettünk, imádkozhattunk is közösen, meghatódva, sőt utána egy szintén beteg szomszédjához
is betérhettünk néhány dallal. Bizony igaz az
ige: „De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra
törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki” (2Kor 5,8–9). Egy
másik alkalommal, egy csütörtök esti istentisztelet után egy pár éve elhunyt kórustársunk
családjának is énekelhettünk.
Öröm együtt lenni, és örömteli az is, mikor
felismerjük, van bennünk készség változni, és
készek vagyunk egy énekszakos egyetemista
kórustársunktól is tanulni, hogy hangképzésben, szolmizálásban tovább fejlődjünk.
Október van. Előttünk a reformáció ünnepe, készülünk adventre. Terveink szerint a
pátyi református gyülekezet kórusával
együtt náluk is, nálunk is éneklünk majd. A
János 13,34–35-ben olvashatjuk: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én
szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a
tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok
egymás iránt.” De jó volna, ha ez a szeretet
láthatóvá válna rajtunk a templomon belül
és kívül is.
Budai Gabriella
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tus szolgálata volt a középpontban. A délután folyamán sor került egy rendhagyó
beszélgetésre, közös gondolkozásra az istenfélelem témájáról. Az estébe társasozás,
Idén is Neszmélyen került sor a férfi hit- könnyed hangulatú beszélgetések is beleférmélyítő hétvégére, szeptember 30-tól októ- tek.
Vasárnap az imaközösség és a reggeli után
ber 2-ig. Ebben az évben talán kicsit kevesebben jöttünk össze, mint tavaly, de cserébe csendesség, majd alkalom és kiscsoport volt,
igen nagy számban képviseltették magukat a ahol a szolgálat, munka, szorgalom témáról
fiatalabb generációk, igen biztató jövőképet beszélgettünk. Azután ebédeltünk, takarítás,
pakolás, hazaindulás. Hála Istennek minvetítve előre.
Mint írtam, szeptember 30. délutánján denki épségben hazaért, és azt hiszem minindultunk útnak Pasarétről, autókkal – hatal- denki több lett a hétvégén (bár sajnos a focimas köszönet érte, akik segítettek ebben, és zás elmaradt).

Férfi hitmélyítő hétvége 2022

szállítottak minket – és hála Istennek rendben meg is érkezett mindenki Neszmélyre,
ahol vacsora várt – köszönet érte a konyhai
szolgálóknak. Este Bej Attila tartotta az alkalmat, és a hét tematikájának megfelelően –
amiben a dicsőség és a munka, szolgálat,
szorgalom témák voltak meghatározva – a
dicsőség kérdéséről beszélt, arról, hogy mi
mennyire képesek vagyunk hajszolni a saját
dicsőségünket, és ezzel milyen nagy kontrasztban van az, ahogy Krisztus nem a maga
dicsőségét hajszolta.

Köszönjük ezt a hétvégét Istennek, aki
elkészítette és megáldotta nekünk! Köszönjük a szervezőknek, a szolgálóknak, az igei
szolgálatot Bej Attinak, és a részvételt mindenkinek, aki ott volt, hogy így épülhettünk
egymás hite által. A testvéreknek pedig
hadd továbbítsam azokat a kérdéseket, amelyek nagyon jó alkalmat biztosítanak egy kis
gondolkodásra, elmélkedésre, és az igeszakaszokat is, amik a kérdések tükrében szólhatnak hozzánk, hiszen Isten Igéje élő és
ható.

Szombaton imaközösséggel, majd reggeli- Kérdések:
vel indult a nap, és a csendesség után az
Mi nekünk a dicsőség, mi az, amire váÚrról szóló alkalmak és áldott beszélgetések
gyunk, ami után jól éreznénk magunkat,
követték egymást. Volt félórázás, a délelőtti
elégedettek lennénk magunkkal?
alkalmon Isten dicsőítése, míg az estin Krisz-
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Minek örülhetünk, és minek örülünk is?

téma a megtérés utáni hívő élet nehézségei,
Mire használjuk az Istentől kapott hatal- illetve hogy hogyan lehet igazán felszabamat? (Hatalom lehet akár pozíció, akár dult hívő életet élni.
csak az életkörülményeink, nem kell nagy
A felszabadult hívő élet alapja Jézus szabadítása. De Ő nem a semmittevésre szabadolgokra gondolni)
Észre szoktuk-e venni a munkát, ami adó- dított fel, hanem a munkára és a hívő élettel
dik a környezetünkben, és elkezdjük-e járó harcokra. És ezekben a harcokban megadja a győzelmeket is, a győzelmekkel pedig
keresni a megoldást?
az örömöt, és ettől lesz felszabadult a hívő.
Valóban a másik javát keressük-e a szolgáEhhez azonban nekünk vállalni kell a
latban?
Krisztusért való szenvedést, amelybe a hívő
Felöltöttük-e az alázatot, akár a szolgálatélet harcai, fáradozásai is beletartoznak.
ban, akár más területen az életben?
Vannak, akik nem merik ezt vállalni és ezért
Hisszük-e, hogy a boldogságunk kulcsa a szegényes a hívő életük, és vannak, akik ezt
szolgálat, a megadó szív?
“izomból” akarják végezni, és ezért frusztVállaljuk-e azt az utat, amit Krisztus kínál rált, fárasztó a hitéletük. A helyes út, ha az
a szolgálat terén is? (Ehhez érdemes elol- ember rábízza magát Jézusra, és Vele együtt
harcol az Ő erejének segítségével.
vasni a Jn 13,1–17-et)
Számunkra különösen hangsúlyos volt,
Igeszakaszok: 1Sám 1,1-11; 4,1-11; 1Sám
2,29; 5,1-7; 6,14-17.19-21; 1Sám 7; Jn 13,1-17; amit már sokszor hallottunk: nem elég alkalmi hívőnek lenni, péntek délután az ifin, meg
1Tim 4,12-16; 6,1-2
Tóth Lőrinc, Jonathán Ifi vasárnap délelőtt az istentiszteleten, hanem a
hívő létformát kell elsajátítani. A hitemnek a
teljes lényemet meg kell határoznia, az identitásom alapvető részévé kell válnia.

Nem elég alkalmi hívőnek
lenni – szeptemberi összifi

Külön öröm volt számunkra, hogy kifejezetten sok, becsléseink szerint több mint 80
ifis részt vett az alkalmon, és az utána megtartott kötetlen beszélgetésen. Mivel szeptember elején még egész sokáig világos volt
esténként, és az idő is nagyon kellemes volt,
ezért a szeretetvendégséget a régi nagyterem
Az igei szolgálatot Bej Attila végezte, a előtt az árkádok alatt tartottuk. Nehémiás ifi

Nagy hálával tekintünk vissza a szeptember 4-én, a Nehémiás ifi által megszervezett
összifire. A nyári szünetek és csendeshetek
elteltével, az őszi félév kezdetén jó volt egy
kicsit megállni, és összegyűlni az Úr elé,
elcsendesedni.

Az irat- és hangmisszióból ajánljuk
Sípos Ete Álmos

Látlelet

Kérdésünkre, hogy mi
okozta Jézus halálát, a Szentírás sokféle választ ad. Mindenekelőtt Júdás árulása.
Jézus megkínoztatása által
okozott sebek, a nagy vér-

veszteség. Lehet olyan válasz is, hogy keresztre feszítették, ahol végül megfulladt.
Létezik azonban egy olyan válasz is, amit
kórbonctani vizsgálat által lehetetlenség
kimutatni, és bennünket éppen ez érdekel. A
kötetben arra próbálunk válaszra lelni, hogy
mi az, amit ezzel kapcsolatban Isten igéje
mond, mi az, amit Szentlelke feltár előttünk.
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Hétköznapjaink
Beszélgetés Balkay Annával
Mit gondolsz, miért téged
Nagyon nehezen osztom
ajánlott beszélgetésre az ifi- be az időmet, és van egy kis
vezetőd?
figyelemzavarom,
ezért
olyan
háromnegyed
óránál
Még konfisként ismertem
meg Vikit (Jaczkovits), és az tovább nem vagyok képes
az első emlékem, hogy nagy koncentrálni. Tavaly az iskobölcsesség van benne, és la miatt sok félelem volt bentudja, hogy ezt Istentől kap- nem, felkészültem, hajnalig
ta, ez nagyon megfogott ben- tanultam gyakran, mégis
ne. Ő ismert engem akkor is, rosszul voltam, hogy felelamikor nem voltam megtér- nem kell, és nem fogok semve, és a megtérésemkor jelen mit tudni.
volt, sokat beszélgettünk Mi változott még a nyár óta?
akkoriban, és egyébként naA húgom, Zsolna öt és fél
gyon összepasszol az egyéni- évvel fiatalabb nálam, és a
ségünk.
megtérésem előtt nem volMit jelent a megtérés előtt és tam elég jó testvére, úgy érután?
zem. Most pedig sokkal jobElőtte nagyon nyomasztó ban ki tudom fejezni iránta a
fél évem volt, a stressz, a szeretetemet.
görcsösség erős volt. Aztán
most nyáron, Neszmélyen
megértettem azt a hatalmas
szeretetet, ezért sokat is sírtam, amikor egyedül voltam,
mert mindenről az jutott
eszembe, hogy Isten mennyire szeret. Ez az ige akkor is,
azóta is megnyugtat: „De
szeretetemet nem vonom
meg tőle, és nem csalom
meg, mert hűséges vagyok. Nem szegem meg szövetségemet, nem másítom
meg, ami a számon kijött
(Zsolt 89,34–35). Már kevésbé görcsölök, és ez még biztos fog is javulni.
Miért aggódtál korábban?

egy barátért is, mert az osztályomban nem volt barátom,
és a gimiben kaptam egy
csodálatos barátnőt.

A Jonathán ifi nagyon fontos
neked.

Igen, mert az ifink nagyon
Mit látsz még jót és javítani
jó
közösség. Hallottam erről
valót magadban?
egy hasonlatot: egy körben
Jó, hogy barátságos és jóállunk, középen Jézus, és
kedvű ember vagyok. A görahogy Jézushoz közeledünk,
csösséget mondanám rosszegymáshoz is közelebb kerünak, a szorongást, hogy rá
lünk. Ezt látom az ifiben is,
tudok görcsölni dolgokra,
meg azt, hogy Isten célt ad
amikre felesleges, és még
az életünknek, és nem tudazon kéne dolgoznom, hogy
nék olyan ifis társamat emlía fáradtság ne befolyásoljon
teni, akinek ne lennének célannyira.
Hogy kerültél a Városmajori Gimnáziumba?
A hatosztályos gimibe
való felvételi előtt az volt
a kérésem, hogy Isten
mutassa meg, akarja-e,
hogy
hatosztályosba
járjak, és könyörögtem
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jai.

soknak is.

…És még meg kell említenem a Kaktusz Kalandot (a
Jonathán ifi kedvenc szörpjét), mert kiemelkedő és jellegzetes része az ifinknek.

Hogyan találtál rá a vívásra?

Milyenek az ifivezetőitek?
Jó emléket őrzök például
egy konfis nyárról, hogy
Neszmélyen Czakó Zoltán
(lelkipásztor, a korábbi ifivezetőjük [BG]) mögöttünk
állva elkiáltotta magát: Törekedjetek a békességre! – és
hirtelen lelocsolt minket egy
lavór vízzel. Zoli hite különben is nekem nagyon példamutató, és fontos volt egy
lelkész emberi oldalát is
megismerni, amikor velünk
számháborúzik,
zászlózik.
Amikor megtudtam, hogy
elmegy,
elszomorodtam,
aztán megnyugodtam, mert
biztos nem egyedül hozta
meg a döntését, és Istennek
biztos terve van vele a budaörsi gyülekezetben. Az új
ifivezetőnknek,
Szilkónak
(Szoboszlai
Szilveszter)
egyébként nagyon örülök,
mert konfis korunktól ismer
minket, és az ő jelleme, élete
is példamutató.

Jaj, már ahogy elkezdtem,
érztem Isten áldását. A Kós
Károly Általános Iskolába
jártam, ami az MTK-val
szomszédos, ahol volt röplabda. De közben már zongoráztam is, mikor azt hallotta anyukám, hogy nem
szabad röpizni és zongorázni. Így kezdtem el vívni, aztán az edzőm egy év múlva
átment a Vasasba, és én utána mentem. Másodiktól hatodikig zongoráztam is, de
utána a vívás kiszorította.
Mire készülsz mostanában?

Azt gondolom, minden
verseny fontos, mivel most
fiatalon ez a tanulófolyamat,
és majd felnőtt koromra kell
csúcsformában lenni, de
most készülök, tanulok. De
ha ki kellene emelnem valamit, a nemzetközi versenyeket élvezem legjobban, bár ez
még kissé új nekem, amibe
bele kell szoknom. Egyébként nagy csoda az életemben az, hogy kb. másfél éve
covidos lettem, ami nem
viselt
meg,
de
utána
„véletlenül” kiderült egy
Hogyan gondolsz a jövődre? vizsgálaton, hogy a vírus
A vívással szeretnék fog- felborította a hormonháztartásomat.
Pajzsmirigylalkozni.
túlműködést
Ki a példakéokozott, ami
ped?
még most is
Szilágyi
tart, és nem
Áron, mert ő
is
biztos,
is a Vasasban
hogy valaha
vív, az ő
meggyógykoncentráltsága, higgadtsága ulok. Így fél évre le kellett
példát mutat nekem is, má- állnom a sporttal, nem is volt
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biztos, hogy folytathatom.
Szerencsére akkor volt az
online oktatás, így könnyebb
dolgom volt, mert nem kellett bejárni. Miután kaptam
gyógyszert, javulni kezdett
az állapotom, és a következő
szezont már folytathattam.
Mégis a betegségen keresztül
annyi áldást adott Isten: mert
nagyon tartottam tőle, hogy
lemaradok a többi sporttársamtól, de egyáltalán nem
így történt. Közben tudatosabb lettem, a vívásban is
meg tudtam fogalmazni a
céljaimat, sőt a fél év kihagyás után kezdtek jönni a
versenyeredmények
is.
„Mert én, az Úr, a te Istened,
erősen fogom jobb kezedet,
és ezt mondom neked: Ne
félj, én megsegítlek!” (Ézs
41,13).
Felnőttként ide, Magyarországra képzeled-e el magadat?
Mindenképpen.
Mire van még időd, heti
hét-nyolc edzés mellett?
Szeretek olvasni, de kevés
rá az időm. Viszont azt nem
szeretem, hogy újabban filmnézős lettem, erről igyekszem leszokni.
Zárjuk egy számodra kedves
igével a beszélgetést!
„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek,
meg is segítelek, sőt győzelmes
jobbommal támogatlak.” (Ézs
41,10)
Beszélgetőtárs:
Budai Gabriella
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Viczián Istvánné Bárczay Mária emlékezései fiatalkorára
Szeptember 5-én, váratlanul
jött és gyors betegségben
elhunyt testvérünk, Viczián
Istvánné Bárczay Mária. Ő
éppen ennek az évnek az
elején, egy bibliaórai bemutatkozás céljából, megírta
saját rövid életrajzát. Őrá
emlékezve ebből közlünk
most néhány részletet:

1946. október 21-én születtem Budapesten,
a János kórházban. Nem volt sem az időpont, sem a hely valami előnyös. Akkoriban
a család a szülőkből és két, 17 és 19 éves
fiúból állt. Ekkor jelentkeztem
én, hogy megszületnék. A körülmények korántsem voltak tökéletesek. A lakásunk egy szívességből kapott svábhegyi villában
van, svájci segélyszállítmányból
származó bútorokkal berendezve, télen nehezen fűthető. Viszont a Mamám azért örül a
kislányának. Sok kedves szomszéd, barát, rokon próbálja átvészelhetővé tenni az életet, a
svábhegyi református gyülekezet, vagy inkább csoport is
(hiszen még templomuk sincs)…
Édesanyám volt főleg érzékeny lelkileg,
időnként még Pasarétre is eljutott a templomba vasárnaponként.
1951 nyarán a Budapestről való kitelepítési hullámba mi is bekerültünk. Minket a
Jászságba (Jászdózsára) száműztek kis ingóságainkkal együtt. Igen előnyös volt, hogy
néhány hónap után megengedték, hogy az
Abaújszántóhoz közel lévő volt tanyájukra
(Süveges-tanyára) szoruló anyai nagyszülőkhöz költözzünk át, az ő magas korukra
való tekintettel. Ott azonban hamarosan
megalakult az állami gazdaság, közölték
velünk, hogy keressünk magunknak helyet
máshol. A közeli faluban (Perén) Mamám

végigjárta a falut, hogy ki akarna minket
ötünket, az állatainkkal együtt befogadni.
Csak egy adventista hívő család volt hajlandó erre, bár a házukban elég szűkösen voltunk. Mamám mindinkább bekapcsolódott a
házi istentiszteleteikbe, végül beolvadt Mama ebbe a közösségbe, és nagyon jelentősen
hatott ez miránk is…
1955 őszén mód volt arra, hogy egy Hortobágy melletti tanyára (Kónyára) költözzünk.
Hittestvérekkel a közeli Balmazújvárosban
jöttünk össze. Mi a szolgálati lakásban laktunk a tanyán. A párttitkár gyakran, rendszerint részegen, hazafelé támolyogva, megverte az ablakunkat, mert haragudott ránk,
mert Mama az unokájának a
rajzfüzetébe bibliai jeleneteket
rajzolt, mikor az nálunk volt.
Egyszer egy óráig szidta a Mama „hívő fejét”, amikor Mama
az irodájába ment, szállítási lehetőséget kérni a tüzelőnk beszerzéshez. Végül mégis adott
kocsit, „a gyerekre való tekintettel”. Bizony nem éreztük magunkat biztonságban… Végül a
tanyai szolgálati lakást el kellett
hagynunk. 1956 áprilisában gyülekezeti ismeretséggel hozzájutottunk Debrecenben egy pincelakáshoz…
Egy évtizeddel később, Debrecenből Budapestre látogatva ismerkedtem meg a későbbi
férjemmel, Viczián Istvánnal egy rokoni
találkozón, 1965 karácsonya környékén. István nagy társaságszervező volt mindig,
megtudva azt, hogy még Szilveszterkor is
Budapesten leszek, rögtön meghívott a pasaréti ifjúsági gyülekezet szilveszteri összejövetelére. Az este komoly témájú része után
együtt úrvacsoráztunk a templomban, és
utána az összejövetel könnyedebb részén is
végig velem volt, mivel én mást ott nem is
ismertem. Sűrű levelezés lett Budapest és
Debrecen között, majd látogatások… 1966
szeptemberben Budapestre kerültem az
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egyetemre. Én is bekerültem a pasaréti gyülekezet ifjúsági körébe, ami fő egyházi és
társasköri otthonom lett nekem is. Két év
múlva már meg is tartottuk az esküvőt…
Nagy értéknek tartjuk, hogy ez a pasaréti,
hajdanában ifjúsági, majd nagy ifjúsági, végül már nyugdíjas kör ilyen régóta kíséri az
életünket, és keretet ad a lelki kérdésekkel
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való foglalkozásnak. Jó, hogy folyamatosan
megbízunk egymásban és remélem, hogy ez
még továbbra is folytatódik és jó esetben
még javul is…
Sajnos az idő is eljár felettünk, de bízunk a
kegyelemben és a folytatásban.
2022. január 26.
Viczián Istvánné Bárczay Mária

Isten még a fűtésrendszer
megjavításához is ért

Szervizmunkával eltöltött évtizedeim során sokszor átéltem, hogy rutinszerű javítáMár több mint hét évtizedet sok sem sikerülnek Isten áldása nélkül. Volt,
leéltem, és sok tanítást hallottam hogy hosszabb kudarcos erőlködés után
fordultam csak mennyei Gazdámmár arról, hogy mihoz, hogy ’bocsásd meg, hogy azt
lyen végtelenül sokolhittem, nélküled is fog ez menni’ –
dalú tudással rendelkezik Isten, de
és rövid fohász után rábukkantam
mindig örömet okoz, amikor szea megoldásra.
mélyesen is megtapasztalom azt
Már évek óta nyugdíjas vagyok, de
újra meg újra.
még mindig tanulnom kell. A miElső élményem még az iskolásnap – a hűvös idő beálltával – bekorom előtti évekből származik.
kapcsoltam a gázkazánt. A lakás
Akkor ügyes villanyszerelőnek
egyik fele szépen felfűtött, de a
ismertem meg. Az történt ugyanis,
másik felében hidegek maradtak a
hogy édesapám íróasztalánál volt
radiátorok. Minden ilyenkor szóba
egy konnektor, amihez nekem nem
jövő karbantartást, ellenőrzést véis lett volna szabad hozzányúlnom, de én – hogy miért, arra már nem em- gigcsináltam, eredmény nélkül. Ráment egy
lékszem – kihúztam a hozzá csatlakozó vil- napom, s oda jutottam, hogy nagy a baj, valahol a padló alatti csővezeték dugulhatott
lásdugót, és a konnektor is kijött vele együtt
a falból. Nagyon megijedtem, s mert a vasár- el. Másnap reggel (hűvös szobában) a biblianapi iskolában hallottam, hogy az imádságot olvasó kalauz szerint azt olvastam:
„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságmeghallgatja Isten, kétségbeesetten imádkoztam, hogy menjen vissza a konnektor a ban és könyörgésben mindenkor hálaadással
falba. Álltam és néztem, de az nem mozdult. tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt” (Fil 4,6).
Napközben többször is visszamentem imádságos szívvel, de semmi javulást nem észleltem. Eljött a délután, és apám hazajött. Félve
elébe álltam, s megvallottam mi történt.
Nem szidást kaptam, hanem oktatást.
’Gyere, nézzük meg, hogy mi a baj, és állítsuk helyre!’ Áramtalanította a szobát, hozta
a csavarhúzót, visszaerősítette a konnektort,
és én egy életre megtanultam, hogy Isten
gyakran embereket használ fel csodái végrehajtására, és még közben ismeretekkel is
megajándékoz.

…Hát igen… megint csak hosszabb kudarcos erőlködés után fordultam mennyei Gazdámhoz, hogy ’bocsásd meg, hogy azt
hittem, nélküled is fog ez menni’ – és rövid
fohász után rábukkantam a megoldásra: egy
szinte hozzáférhetetlen, eldugott helyen
találtam egy szakaszoló szelepet, ami el volt
zárva. Hogy ki, mikor és miért zárhatta el,
hiszen hozzáférni is alig lehet, az most már
mindegy. Isten jobban ismeri a fűtésrendszeremet is, mint én, s megvárta, amíg megkérdezem.
Viczián Miklós
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neszmélyi konyhaszolgálatosok 2/3.

Megkérdeztük az idén Neszmélyen szolgált testvéreket, hogyan élték meg, milyen tapasztalataik voltak
a konyhai szolgálatban. Sokan ragadtak tollat, így a rövidebb-hosszabb beszámolók közlését folytatjuk.
4. Hálás szívvel köszönöm az Úrnak, hogy
már néhány alkalommal részt vehettem a
neszmélyi gyermekhetek konyhai szolgálatában. Korábban nem gondoltam volna,
hogy „alkalmas” lehetek erre a feladatra.
Azonban, miközben végeztem a mindig
soron lévő teendőket, Isten olyan örömöt,
szeretetet, békességet adott a szívembe, amit
egyedül csak Ő tud megadni a neki végzett
szolgálat során. Emellett a fizikai erőmet is
megsokszorozta, amire én magam is többször rácsodálkoztam a hét folyamán.

5. Nagyon szeretem a konyha kis
"birodalmát", érkezéskor kialakítani azt az
ékes rendet, amire hívőként életünk mindenféle területein törekszünk –, hogy aztán amikor a csendeshét résztvevői bejönnek egy
kávéért, kötényért, saját apróságért, akkor
kellemes érzés fogja el őket is. A konyhai
szolgálat számomra olyan alázattal végzendő háttérmunka, ami segíti a résztvevők testi
-lelki jóllétét: egy finom reggelivel vidáman
indul a nap, pár könnyed köztes falat felüdítő az alkalmak és programok között; nem
beszélve arról, hogy minden étkezés lehetőséget és alkalmat teremt számukra a kötetlen
beszélgetésre. A kisebbek így könnyebben
érzik otthon magukat, a nagyobbak (és a
szervezők, ifivezetők) válláról terhet vesz le.

A vidám gyermeki szíveket, a szolgálótársakkal való egység és szeretetkapcsolat megtapasztalását külön ajándékként fogadtam.
Az ige közelsége, formáló ereje sem maradt
el a délelőtti alkalmakon – ahol idén Eszter
könyvét tanulmányozhattuk –, és az esti
Hálás vagyok ezért a szolgálati lehetőségbizonyságtételek elhangzásakor. Mindeze- ért, azért is, mert nekem is mindig nyitva az
kért egyedül Istené a
dicsőség!
E sorok olvasóit
ezért is csak bátorítani tudom az Úrnak
végzett
szolgálat
lehetőségére, hogy
ily módon kifejezhessük hálánkat Isten irántunk való
kimondhatatlan szeretetéért, kegyelméért. „Örvendez az én
lelkem az én megtartó
Istenemben” (Lk 1,47).
Müller Éva
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ajtó, hogy részt vegyek az alkalmakon (így
nekem is csendeshétté válik az ott töltött
idő), az előadásokon és bizonyságtételeken
(így pedig egyre több gyülekezeti tagot megismerhetek, s ezáltal is növekedik a lelki
családom). Jó látni a fiatalokat, az új generációkat, ahogy keresik az Urat, kutatják akaratát és útjait; ahogy (néha fájdalmasan)
formálja őket az Úr és épül, erősödik, új erőre kap újemberük.
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volt ennek a részévé válni azzal, hogy mi
meg ott vagyunk a konyhán, és biztosítjuk a
hátterét.
Milyen sokszor halljuk a szószékről is hirdetni, hogy nincs rangsor a szolgálatok között – mindenfajta szolgálat kedves az Úr
előtt, ha valóban Őneki szól. Meg még az is
eszembe jut, hogy 10 évig a tálaló másik
oldalán ültem, mint csendeshét-résztvevő, és
vártam az étkezéseket, mert evés közben a
legkönnyebb kapcsolódni másokhoz, fontos
tehát az asztalközösség és az arról való gondoskodás. Még most is magam előtt látom
több hívő testvér arcát, akik a 2000-es években voltak velünk, a konyhán szolgálva.

S néha előfordul, hogy a konyha lelkigondozói hellyé válik, ahol valaki megbújik,
kiönti a lelkét, ilyenkor kérni kell az Úr bölcsességét, hogy jól és helyesen tudjak reagálni, vigasztalni, bátorítani, szólni –, vagy éppen csendben maradni, és csak hallgatni, ha
Ha magamra tekintek, sokszor látom maarra van szükség.
gam alkalmatlannak, ügyetlennek, vagy
Zentai Judit olyannak, aki alig bír reggel felkelni – ezért
idén pl. megkértem a vasárnapi fél 10-es
imaközösség tagjait, hogy imádkozzanak, és
hogy könyörögjenek a gyerekekért és a velük levőkért is. Ezt is nagyon jó megélni,
hogy részesei lehetünk egymás életének,
szolgálatának az imádságok révén.

Idén olyan jól együtt tudtunk működni
Marikával és a Neszmélyen élő Gyöngyivel,
olyan jól telt az idő együtt! Ez is az Úr ajándéka, hogy jó volt az összhang köztünk, és
ha nem is láttunk mindent ugyanúgy, végül
6. Évekig vártam rá, hogy szolgálhassak a mégis eljutottunk valamilyen megoldásig.
konyhán, ha jól emlékszem, 4 éven át volt
De hát ez egy csendeshét… és ahol az Úr
imatémám, illetve az utolsó évben már el is
munkálkodik, ott dolgozik az ellenség is.
feledkeztem róla, és akkor kaptam teljesen
Jöttek váratlan helyzetek és feszültségek is –
váratlanul egy felkérést. Az első konyházás
de hála az Úrnak, végül minden elrendezőelőtt (is) volt bennem izgalom… indulás
dött, és nem maradt a szívünkben harag.
előtt beszélgettünk kicsit a leendő társamSzeretet, türelem, megbocsátás – ahogy legmal, Marikával, és nagyon emlékezetes volt
először hallottam Marikától.
számomra, hogy azt mondta, hogy 3 dologra
Mindemellett tudatosan is igyekszem,
van szükség: szeretetre, türelemre, megbohogy ezek a szolgálatok számomra is mindig
csátásra. Nagyon igaza volt!
csendeshetek legyenek, mert ha vállalom
Ez az első év különösen is felemelő volt.
Neszmélyt, akkor nincs lehetőségem másik
Fizikailag jól elfáradtam (reggel fél 7-től este
csendeshétre menni. Ilyenkor nincs telefon,
8-ig talpon kell lenni, és kevés idő van a pinincsenek e-mailek, nincsenek hírek a nagyhenésre), de nagyon sokat adott, hogy
világból, és ez nagyon jó. És a szolgálat melláttam, milyen lelki munkát végeznek Tibor
lett van idő arra (ha másra nem is nagyon),
és a szolgálók a gyerekek között, és olyan jó
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hogy mi is együtt énekeljük a gyerekekkel az
énekeket, amiket kérnek; hogy meghallgassuk az adott bibliai könyv magyarázatát; és
az esti bizonyságtételeknél is szabadok vagyunk, mert akkorra már végzünk a konyhai
elpakolással és napvégi takarítással is. Délelőttönként idén együtt olvastuk az ószövetségi igeszakaszokat hármasban a konyhán;
többször imádkoztunk ketten vagy hárman.
Mivel egyedül élek, ez számomra kivételes
lehetőség, hogy az egész napot hívő testvérekkel tölthetem együtt, és nem világi közegben.
Valentovics Évi
(folytatjuk!)

MISSZIÓS HÍREK
Biblia big nambasz
nyelven

jai (a felsorolás alább) - ezeken szeretettel látunk mindenkit, aki szívesen hall
Isten munkájáról Vanuatun. Itt a gyülekezetben is megvan az időpontunk: ha
az Úr is engedi, december 11-én a 8-as
és a 10-es istentisztelet keretén belül is
röviden szólunk az ismét eltelt 3-3,5
évről.
Imakérésünk az, hogy kérjük az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő
aratásába: legyen olyan ember a big
nambasz törzsből, aki tud segíteni a Biblia felvételében, és a bibliafordítás által
is minél többen ismerhessék meg egyre
jobban Istent. Imádkozzunk azért is,
hogy közülünk is indítson az Úr többeket arra, hogy részt vegyünk a külmiszszióban. Hiszen a mezők már fehérek az
aratásra!
Ö LELÉSSEL: A G REIZER CSALÁD

Vanuatu több mint 100 törzsi nyelve
közül a big nambasz nyelvre készült el a
legelső teljes Biblia. Az Újszövetséget egy
ausztrál bibliafordító a törzs tagjaival
együtt fordította le, és a törzsben felnőtt,
a nyelvet tökéletesen beszélő fia vállalta
fel az Ószövetség lefordítását, mellyel
rekordidő, kb. 3 év alatt idén végzett.
Miki ennek a telefonos alkalmazását
készítette el, amely a nyomtatás előtt
készülő hangfelvételekben jelent segítséget. A Port Vilában élő misszionárius
viszont jelenleg nem talál olyan hűséges
munkatársat, aki segít neki a hanganyag
felvételében. Az Ószövetség fordítója és a
kinti misszionárius is jó barátaink, ráadásul a netvár Újszövetséget is az ő
egyházuk (Isten különös rendezése nyo- Előadásaink november – december folyamán:
mán éppen a kinti Református Egyház) Nov 4: Váci Baptista Ifi
egy másik lelkésze fordította le, így hoz- Nov 11: Budaörsi Evangélikus Ifi
zánk több szálon is különösen közel áll- Nov 13: Mátészalka
nak. Sokszor átéltük velük, hogy az ottNov 18: Tatai Baptista Ifi
honunktól távol is Istennel lehetünk
Nov 20: Öttevény
együtt lelki közösségben.
Dec 4: Pestszentlőrinc
Mostanra már többé-kevésbé véglegeDec 18: Gyál
sedtek a beszámolóink várható időpont-

Dec 11: Pasaréti Ref. Gyülekezet
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BaRi
A tavaly indult Totyogós
Kör, idén BaRi (Baba-mama Ringató) néven, új
vezetővel, de ugyanazzal a szemlélettel folytatódik tovább.
Úgy gondolom, nem lehet elég korán elkezdeni
gyermekeink hitbeli nevelését, így már féléves
kortól szeretettel várok minden anyukát (vagy
épp szabad apukát) aki szívesen dúdolna, ringatna, játszana együtt kisbabájával, mindezt keresztyén tartalommal megtöltve. Bátran hívogathatunk olyanokat is az alkalomra, akik nem kötődnek semmilyen lelki közösséghez, de nyitottak
lennének arra, hogy részt vegyenek egy ilyen
foglalkozáson, hiszen ez jó lehetőség lehet az ő
megszólításukra is. Kéthetente kedden 9:30-tól
gyülekezünk az új nagyteremben, ahol aztán egy
rövid (20-30 perces), játékos foglalkozáson dolgozunk fel a Bibliából vett történeteket.
A BaRin a gyerekek életkorának megfelelő
feladatokkal, játékokkal tarkítva beszélek az Úr
Jézusról, az Ő megváltó munkájáról és más bibliai alapigazságokról. Az alkalmak összeállításánál
igyekszem figyelni arra, hogy a kicsik mind az öt
érzékszervét bevonjuk, és testileg és lelkileg is
megmozgassuk őket. Hiszem és remélem, hogy
ezzel a játékos, interaktív formával, a rengeteg
keresztyén énekkel és mondókával már a legkisebbek szívében is lefektethetjük hitünk alapjait.
Remélem, minél több anyuka látja meg ennek a
korai időszaknak a fontosságát, és látogat el a
BaRira. Nagy ajándék, hogy együtt vehetünk
részt az alkalmakon, láthatjuk gyermekeink testi,
lelki gyarapodását, míg mindeközben egymással
is közösségben lehetünk. Bátorítok mindenkit,
hogy éljen azzal a lehetőséggel, amit a gyermekeinkkel otthon eltöltött két-három év adhat! Vigyük gyermekeinket az Úr Jézushoz, hiszen Ő
külön kérte is ezt tőlünk, ahogy az alábbi igeszakaszban olvashatjuk:
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket,
és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az
Isten országa.(...) Ekkor átölelte és kezét rájuk
téve megáldotta őket.” (Mk 10,13–16)
Körmendiné Kiss Naómi

Újraindul a TRX
edzés a Baár-Madas
Gimnáziumban!
Az órarend:
Hétfő 17:00 (csak) haladóknak
Hétfő 18:15 gyakorlóknak
Csütörtök 17:00 (csak) haladóknak
Csütörtök 18:15 KEZDŐKNEK

Kezdőket és érdeklődőket elsősorban a
csütörtöki “kezdőknek” meghirdetett órára
várunk, 18:15-kor!
Kérek minden érdeklődőt, hogy először erre az
email címre jelentkezzen, amennyiben jönni
szeretne: george.kovago@bluewin.ch
Ami még fontos: a testi/fizikai terhelhetőség.
Amit hozni kell az órára: kényelmes tornaruha, egy nagyobb méretű törölköző, legalább fél
liter víz és egy belső használatra alkalmas, tiszta,
jól zárható tornacipő.

Minden érdeklődőt várunk!
Kővágó Győző & Crew

Igés kerámia
vásár
Advent idején december 4-én, 11-én és 18-án ismét kaphatók lesznek igés kerámiák a nagyteremben.

28 Áldás, békesség!
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Köszönjük
A szeptemberi áztató esőt a nyári
szárazság után, és az azt követő
szép őszi napokat,
az őszi evangélizáció gazdag üzenetét,
hogy elkészült a teljes Biblia big
nambasz nyelven,
hogy folyamatos jó kapcsolatban
lehetünk a Baár-Madas Gimnáziummal,
Czakó Zoltán öt éves pasaréti szolgálatát.

Áldás,
békesség!

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 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

vas 730 és 930 csütörtök 1700

Kóruspróba
Gyermek
alkalmak

csütörtök 1900 - 2030

Gyermekmegőrzés

a vasárnapi és ünnepi istentisztelet alatt

Idősek otthona

Átmenetileg szünetel

Gyermekistentisztelet: vas.
800 és 1000 Gyülekezeti hittanórák: csütörtök 1630

Kérjük
Hogy rontsd le, Urunk, a sátán békétlenséget
okozó munkáját, hogy felismerjék a harcoló
felek, hogy a békére csak Nálad lelhetnek,
hogy a növekvő energiaárak ellenére is meg
tudjuk tartani változatlanul az alkalmainkat,
hogy a betegséget viselő, illetve a gyászoló testvéreinket Lelked erősítse, vigasztalja,
hogy üldözött keresztyén testvéreinket vedd
körül irgalmaddal és védelmeddel!

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

