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Bizonyára sokan ismerik a kedves lelki 
éneket, melynek a kezdő sora hangzik így. 
Az új esztendő elején, számba véve a körü-
löttünk zajló eseményeket, tendenciákat, 
változásokat, visszásságokat, még aktuáli-
sabb az Ézsaiás könyvében található felszólí-
tás: „Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úr, 
az Úr örök kőszálunk” (Ézs 26,4), és az eh-
hez fűzött ígéret: „megőrzöd azt teljes békében, 
mert benned bízik” (3.vers).  

Az Isten népe számára az Úrban való bí-
zás, bizodalom, a hozzá való bizalmat jelen-
ti, majd ebből fakad az, hogy bízom Benne, 
és Őrá bízom magam. Ki irányában van bi-
zalmunk? Akit ismerünk. Tudjuk, hogy mi-
lyen, ezért érdemes bízni benne, rábízni éle-
tünket. Egy kötéltáncos egyszer feltette a 
kérdést az őt csodálóknak: Hiszitek-e hogy 
át tudok menni ezen a kötélen? Igen – har-
sogták. Folytatta: azt is elhiszitek, hogy egy 
talicskát is át tudok tolni a kötélen? Ebben 
sem kételkedett senki. Hát azt elhiszitek-e, 
hogy úgy is át tudom tolni ezt a talicskát, ha 
egy ember ül benne? Elhisszük – harsogták. 
Erre azt mondta: Akkor kérek egy önként 
jelentkezőt! Csak egy gyermek jelentkezett. 
Mikor a többiek óvták ettől, azt mondta: Én 
nem félek, mert ő az én édesapám. Ismerte, 
bízott benne, rábízta magát.  

Mi azért bízunk Mindenható Atyánkban, 
mert ismerjük Őt. Azért ismerjük, mert Jézus 
Krisztus megismertette velünk az Atyát, 
kijelentette nekünk (Ján 17,6), és az Ige tisz-
tán hirdeti, ki Ő. Így az ismeret és a bizalom 
elválaszthatatlan egymástól, és együtt jelen-

tik a hitet. Akinek ez a hit van a szívében, az 
mondhatja igazán: „Erős városunk van, szaba-
dítása kőfalként és bástyaként szolgál... mert az 
Úr, az Úr örök kőszálunk! (Ézs. 26,1–4). Bol-
dog, aki megismerte Őt (János 6,69), és ép-
pen ezért tudja és akarja is hittel rábízni éle-
tét, és rábízza ezt az évet is. Istenben való 
bizalmunk mindig az iránta való engedel-
mességben mutatkozik meg. Ábrahám szép 
példát adott nekünk ebben. Mivel tudta ki 
az, aki szól hozzá, ezért engedelmeskedik, 
hogy menjen be arra a földre, amelyet az Úr 
mutat neki, bár „nem tudta hova megy”. 
Erős volt benne a vágy, hogy teljesítse Isten 
akaratát, nagyobb volt benne a készség, mint 
a félelem, erősebb a bizonyosság, mint a 
bizonytalanság. És Isten megáldotta gazda-
gon.  

Boldog, áldott új évünk akkor lesz, ha bí-
zunk Benne, ha életünket most először, vagy 
újra Neki adjuk, és teljes bizalommal hagy-
juk magunkat Őrá, és nem a magunk eszére 
támaszkodunk (Péld 3,5). Hitből fakadó 
bizalmunk, bizodalmunk pedig mutatkoz-
zon meg a Neki szentelt, engedelmes, gyü-
mölcstermő életünkben, ebben az évben is! 
Legyen ilyen teljes békességünk, melyben 
megőrzi az Úr szívünket és gondolatainkat 
Krisztus Jézusban, ami Urunkban! Minden 
kedves testvérünket áldja és őrizze testiek-
ben-lelkiekben hatalmas, dicsőséges Urunk, 
Istenünk!   

Horváth Géza  
lelkipásztor 

„Bízom benned  
Uram Jézus, 
Benned bízom  
egyedül” 



4 Áldás, békesség! 2023. február AKTUÁLIS 

Így, hogy az adóbevallásunkat elkészíti helyettünk a 
NAV, könnyen elmarad a rendelkezésünk a 2 x 1% felől. 
Ebben az energiaáraktól megterhelt időben különösen is 

számottevő segítséget jelenthet támogatásunknak ez a formája is. Éljünk vele! 

A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066  

A Pasaréti Református Alapítvány adószáma: 18058819-1 -41  

*** 

Aki támogatását a gyülekezet anyagi szükségleteire szívesebben teljesíti banki átutalás-
sal, azok a Bp.-Pasaréti Református Egyházközség 11702036-22377793 számlájára utalja-
nak. A közleménybe „persely" vagy „fenntartás" megjelölést, és nevünket, címünket te-
gyük. 

Mivel a tönkrement régi orgona kiváltása új építésű orgonával rendkívüli anyagi terhet 
jelent a gyülekezetnek, a fenti bankszámlánkra köszönettel fogadjuk a támogató adomá-
nyokat. Az üzenet rovatban kérjük az „orgonára" megjelölést feltüntetni. Ebben az esetben 
a név és cím megjelölés tetszés szerinti. 

Akinek egyszerűbb felkeresni a lelkészi hivatalt kedden délelőtt vagy csütörtökön és 
vasárnap az istentiszteletek előtt vagy után, ott is leadhatja adományát készpénz-
befizetéssel.  

Köszönjük a testvérek adományait! 
 

A 2023-as évre vonatkozó Misszi-
ói munkatervet a presbitérium a 
január 21-ei gyűlésén megtárgyal-

ta, és elfogadta. A munkaterv bevezetőjéből idézzük a bevezető sorokat azzal a megjegy-
zéssel, hogy a teljes munkaterv – amely meghaladja a hírlevél terjedelmi kereteit – megis-
merhető honlapunkon az Egyéb anyagok rovatban. 

Bevezetés 

A gyülekezet 2023. évi Igéje az Ézsaiás 26,4: „Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úr, az Úr 
örök kőszálunk”. Január 1-jén bátorító és vigasztaló volt hallanunk az Úr hűségének, megtar-
tó voltának számos jellemzőjét, és együtt kértük, hogy minket is segítsen hűségben marad-
nunk őhozzá, szeretett népéhez, a Krisztus-test titkát a gyülekezet lelki egységében megél-
ni, hogy minden egyes tag fontosnak érezze megbecsülni az Úr testét. A háborús helyzet-
ben is reménységgel tekintsünk rá. A járványhelyzet után nem kevesen voltak olyanok, 
akik még a tavalyi év második felében sem mertek eljönni istentiszteletre, bibliaórákra. 
Urunk azonban meghallgatta imádságainkat, adventben és az újévi istentiszteleten többen 
is eljöttek. Különösen is öröm volt látni ezeket a testvéreket. Jó reménységben vagyunk, 
hogy Isten könyörül rajtunk, és megáld bennünket.  

A missziói munka összefogásában, végzésében a lelkipásztorok munkáját segítik a kü-
lönböző bizottságokban vagy gyülekezeti csoportokban is szolgáló presbiterek, valamint a 
különböző szolgálati ágakban munkálkodó munkatársak. A Missziói Bizottságban ezek 
vezető tagjai jönnek össze évi 5 alkalommal, az ifivezetők 6–8 hetente találkoznak. A misz-
sziót érintő lelki és gyakorlati kérdések megbeszélése ezeken az alkalmakon és a presbiteri 
gyűléseken történik. 

Adónk 1%-a 

Missziói munkaterv  
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A különböző szolgálati ágakban munkálkodó munkatársak képzését, 
felkészítését továbbra is fontosnak érezzük. Tervezünk hétvégi kur-
zusokat, ahol lelki elcsendesedés, szolgálók közösségének építése 
valósulhat meg. A gyülekezet lelki egységének megvalósulása a szol-
gálók lelki egységének erősítésével is történik… 

…a teljes Missziói munkaterv:  
refpasaret.hu/pasaret?page=egyebanyagok_mm 

sok lelkigondozása terén végzett 
munkásságomról legyen szabad a 
következőkben beszámolnom. 
Hivatalos megbízatásommal leg-
először a hágai magyar követségre 
mentem, hogy Török Béla főkon-
zul úrnak szándékomat bejelent-
sem. Egyúttal kértem a követség 
támogatását a Hollandiában élő 
magyar reformátusok számának és 
címének a felkutatásában. 

Munkásságomat 90%-ban Haar-
lem városában fejtettem ki. Azért 
éppen Haarlemben, mert ez volt a 
legközelebb tartózkodási helyem-
hez, Amsterdamhoz, továbbá mert 
azon a környéken maradt még 
máig is a legtöbb magyar egy cso-
portban, s végül és leginkább 
azért, mert már évek óta működik 
ott egy magyar bibliakör. Minde-
nekelőtt ezeket a már meglévő 
bibliaórákat igyekeztem fejleszteni. 
A bibliaórák vezetésében nagy 
segítségemre volt Tóth Endre s. 
lelkész barátom, akivel fölváltva 
végeztük hetenként Haarlemben 
az Ige szolgálatát. 1933. októbertől 
1934. júniusig tartó iskolai év alatt 
29 alkalommal gyűjtöttük össze 
honfitársainkat az Ige köré. A bib-
liaórákon résztvevő tagok száma 
10 és 20 között váltakozott. 1933. 

Gyülekezetünk alapító lelkipásztora először tizenkét éves 
gyermekként járt Hollandiában, az első világháborút követő 
gyermekvonat-akció keretében. Budapesti teológusként 
tanárai javaslatára jelentkezett a holland „szigorú” refor-
mátus egyház (Gereformeerde Kerk) híres teológiai akadé-
miájára (Vrije Universiteit). Miután ösztöndíjpályázatát 
elfogadták, két számára meghatározó évet tölthetett Amsz-
terdamban. Hermán M. János nyugalmazott lelkipásztor, 
egyháztörténész Erőtlenség által című, 2018-ban megjelent 
kötetében (120–121. old.)  ebből az időszakból közölte az 
alábbi beszámolót: Joó Sándor Ravasz László püspöknek 
írott hivatalos jelentését a hollandiai magyar reformátusok 
között végzett szolgálatáról. Tüski István későbbi hollandiai 
magyar református lelkésztől tudjuk, hogy az ott élő ún. 
„öreg magyarok” szeretettel emlékeztek vissza a Joó Sándor 
által tartott lelki alkalmakra. 

Erdős Kristóf 
 

„Főtiszteletű és Méltóságos Püspök Úr! 

Az Egyetemes Konvent Elnöksége 1933. év október 
hó 5-én kelt 5750/1933. sz. intézvényében tudomásul 
vette ajánlatomat, hogy az 1933–34. iskolai év tarta-
mán a hollandiai magyar reformátusok lelki gondozá-
sát szívesen vállalom. 

Főtiszteletű és Méltóságos Püspök Úr 1933. okt. hó 
19-én kelt megbízólevelében engem erre a munkára 
felhatalmazott és a végzett munkáról való jelentésté-
telre felhívott. A Hollandiában élő magyar reformátu-

Joó Sándor szolgálata  
a hollandiai magyarság körében  
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magyarul is elfelejtettek, vagy ne-
velőszüleik nevét vették föl. A 
kinti magyar konzulátus sem tudja 
már számontartani őket. Utánajá-
rásom alapján 500 magyar refor-
mátus címét sikerült összegyűjte-
nem. Ez a szám azonban egészen 
bizonyosan alatta marad a valóban 
kint lévők számának. Nekem 
mindössze 100–110 atyámfiával 
volt személyes kapcsolatom. 

Arról, hogy a saját költségünkön 
egy rendes missziói lelkészt fönn 
tudnának tartani, ez idő szerint szó 
sem lehet: nem engedné anyagi 
helyzetük. Tudomásom szerint 
Egyetemes Konventünk sincs je-
lenleg ebben a kedvező helyzet-
ben. Viszont a megkezdett s rész-
ben már folytatott munkát igen jó 
lenne tovább fejleszteni. Ennek 
egyelőre egyetlen útja az Amster-
damban tanuló magyar teológus 
megbízása. Maguk a haarlemi és 
környékbeli magyarok is számíta-
nak erre, akik mostan egy ősszel 
rendezendő magyar kézimunka 
kiállításra és vásárra dolgoznak, 
melynek jövedelmét a távolabb élő 

dec. 26-án közköltségen templomot 
béreltünk, s ott tartottuk karácsonyi 
Istentiszteletünket Úrvacsora osz-
tással együtt. Ez alkalommal heten 
járultak az Úr asztalához. Húsvét-
kor ugyanígy templomban tar-
tottuk az istentiszteletet, mely alka-
lommal tizenhét lélek élt az Úrva-
csorával. 

Március 14-én nemzeti ünnepélyt 
rendeztünk rövid hazafias és vallá-
sos programmal ötven résztvevő 
jelenlétében. Ez utóbbi ünnepé-
lyünkről az egyik haarlemi napilap 
is megemlékezett. 

Folyó év márciusától kezdve 
Zandvoort városában is fölkeres-
tem az ott lakó magyar reformátusokat, mintegy húsz 
lelket, s öt alkalommal gyűjtöttem össze őket házi 
istentiszteletre. 

Isten segítségével házi látogatások formájában a 
lelkigondozás eredményesebb formáját is művel-
hettem. Haarlemben, Amsterdamban, Zandvoortban, 
Groningenben, Bussumben és Sassenheimban össze-
sen 45 esetben végeztem házi látogatást magyar refor-
mátus híveknél. Áldott alkalmak voltak ezek a ma-
gyar hazaszeretet ébrentartására és főleg az Ige olva-
sásában és imádságban való egészen őszinte és köz-
vetlen elmélyülésre. 

Az említett városokon kívül lakó több száz magyar-
hoz – sajnos, anyagi nehézségek miatt – csak rádión 
keresztül továbbíthattam a Magyar Református Anya-
szentegyházunk üzenetét. A Holland Keresztyén Rá-
dióegyesület jóvoltából f. évi május 6-án vasárnap 
délután a hilversumi stúdió mikrofonja előtt hir-
dettem az Igét, Máté 6,25–33 alapján magyar nyelven. 
A számos köszönő levelek (31) egyikéből hadd idéz-
zem a következő szavakat: »Milyen öröm, hogy ép-
pen a Magyar Református Egyház az, aki – így, rá-
dión keresztül – először lép a frontra tagjai összetere-
lésére.« 

Az egész ország területén élő magyar reformátusok 
számát ma már pontosan megállapítani nem lehet. A 
háború után kiment és ott maradt gyermekek közül 
már nagyon sokan férjhez mentek, megnősültek, sőt 

Tóth Endre és Joó Sándor ösztöndíjas hallgatók egyik holland pro-

fesszoruknál (Tóth Pál tulajdonában)  
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áldotta és fölhasználta szent neve 
dicsőségének a növelésére. 

Főtiszteletű és Méltóságos Püs-
pök Úrnak maradok továbbra is 
alázatos tisztelettel 

Kecskemét, 1934. augusztus hó 
29-én, szolgálatkész híve: 

Joó Sándor s. lelkész”  

magyar reformátusok meglátogatásával járó utazás 
költségeinek a fedezésére szánták. Ezekben voltam 
bátor a Hollandiában szétszórt magyar reformátusok 
lelkigondozása terén végzett munkámról szóló jelen-
tésemet előterjeszteni. Munkám sok igaz örömet és 
boldogságot jelentett számomra. Hadd fejezzem ki ez 
úton is hálás köszönetemet megbízatásomért Főtiszte-
letű és Méltóságos Püspök Úrnak. De hálát adok min-
denekelőtt Istennek, aki gyarló munkásságomat meg-

Népmozgalmi adatok 2022-ből 
Összehasonlításul zárójelben a 2021. évi adatok. 

Megkereszteltünk: 

0 nőt 3 férfit (1/3) 

28 lányt és 28 fiút (11/11) 

Összesen 59 személyt (26). 

 

Házasságot kötött: 

7 pár (13) 

Konfirmációs fogadalmat tett:  

2 nő és 5 férfi (4/6) 

11 lány és 11 fiú (14/7) 

Összesen 29 személy (31). 

 

Elhunyt: 

23 férfi és 22 nő (28/28) 

Összesen 45 fő (56). 

Az úrvacsorai liturgia során elhangzó kér-
dések közül a negyedik így szól: 

Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fo-
gadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész 
életeteket az Úrnak szentelitek, Szentlelke segít-
ségével a bűnnel harcba szálltok, és már e jelen-
való világban, mint az Ő megváltottjai, az Ő 
dicsőségére igyekeztek élni? 

Az őszinte bűnvallás (1. kérdés), valamint 
az Isten szabadításában, kegyelmében való 
hit őszinte megvallása után (2-3. kérdés) az 
utolsó kérdés a hitből fakadó életre emlékez-
tet, és buzdít minket. Ennek egyik központi 
„motorja” az Isten iránti hála (Ef 5,20, Kol 
3,17, 1 Thessz 5,18). Mert annak szívében, 
aki átérzi, elhiszi bűnös, nyomorult voltát, és 

hittel megragadja Isten megoldását, az Ő 
kegyelmét, a Szentlélek őszinte, élethosszig 
tartó hálát ébreszt és munkál. Ez a hívő em-
ber válasza mindarra, amit Jézus Krisztus 
tett és tesz értünk. Sem az érdemszerzés, 
sem magunk különbnek tartása, sem valami-
féle humanista erkölcsösség, de még a törvé-
nyeskedés sem lehet a hívő ember jócseleke-
deteinek forrása, hanem az csakis Isten ke-
gyelmének őszinte elhívése, és az ebből szár-
mazó hála lehet. Jakab apostol azt mondja, 
hogy a hit cselekedetek nélkül halott önma-
gában (Jak 2,26). De a hiten belül mi az első-
sorban, ami tettekre ösztönöz minket? Az Úr 
iránti hála!  

Ebből a hálából származik az az odaszá-
nás, az a vágy, az az akarat, amely ígéretet 
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és fogadalmat tesz, hogy ezentúl (Isten ke-
gyelmének megkapása után) másként igyek-
szik élni. Milyen életre ösztönöz minket Is-
ten kegyelme, és az iránta való hála? A kér-
dés három választ ad nekünk: 

1. megszentelt életre, 

2. bűnnel való harcra, 

3. Isten dicsőségére való élésre buzdít. 

1. Az Úrnak szentelt élet több dolgot je-
lent. Törekvést az Ige szerinti tiszta, enge-
delmes (Isten törvényeivel és kegyelmével 
megegyező) életre, amely teljes életünk Is-
tennek adását jelenti. A kérdés ugyanis az: 
mire szabadított meg minket Isten? Miért 
engedte el nekünk azt a bizonyos 10.000 
talentum adósságot? Vajon azért, hogy to-
vábbra is úgy éljünk, ahogyan nekünk tet-
szik? Nem! Hanem azért, hogy Őhozzá vál-
junk hasonlóvá! Ahogyan az igében mondja: 
„szentek legyetek, mert én szent va-
gyok” (1Pét 1,16). Azért tisztított meg tehát 
minket kegyelme által minden bűntől, hogy 

igyekezzünk 
többé nem an-
nak mocsarában 
élni, hanem ab-
ból kijőve, meg-
szabadítva töre-
kedjünk a tiszta, 
szent életre, a 
keskeny úton 
való járásra. Tel-
jes életünkben, 
nem csak bizo-
nyos részeiben. 
Nemcsak a gyü-
lekezetben, test-
vérek körében 
töltött órákban, 
hanem akkor is, 
amikor hitetle-
nekkel vagyunk 
együtt, vagy 
akkor is, amikor 
nem lát minket 

senki, mert épp egyedül vagyunk.  

2. A megszentelődéssel együtt jár a máso-
dik dolog: a bűnnel való folyamatos harc. Ez 
nem természetes az ember számára. A bű-
nös ember ugyanis együtt él a bűnnel. Szere-
ti azt, törekszik rá, bizonyos mértékben élve-
zetét is leli benne, de csak ideig-óráig, hiszen 
annak romboló hatását is érzi. Ezért az Úr 
kegyelme az, ha a bűnnel harcba akarunk 
szállni. Ez elsősorban a saját bűneinkkel, 
óemberünkkel (Ef 4,22) való küzdelmet je-
lenti, hogy ellenálljunk saját szívünk bűnös 
kívánságainak, csábításának (Jak 1,14–15). 
Ez után küzdenünk kell a külső, a világból 
érkező kísértésekkel is (2Pét 2,20). Az Úr 
iránti hálátlanság lenne az, ha erre nem töre-
kednénk. 

3. Isten dicsőségére élni. Az Úr azért vál-
tott meg minket, hogy Őt dicsőítsük ezen a 
földön, nem pedig azért, hogy szabadítónk 
nevét gyalázzuk életünkkel. A legkisebb 
dolgokban is, mint az evés és ivás, erre kell 
törekednünk (1Kor 10,31). Ez az Isten iránti 
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Családi hírek 

2022. november 29. és 2023. 
január 29. (lapzárta) között a 
következőkről számolhatunk 
be: 

 

 

Megkereszteltük 

Varga Bertalan Gábor 

gyermeket. 

Imádkozzunk  érte! 

Házasságkötés ebben  
az  időszakban  
nem volt 
 
 

 

 
Eltemettük 

Pekáry Katalin 

Török Lászlóné 

Makó Mihály 

Auffenberg Norbertné 

Dr Bogdán Ildikó Éva 

Dr Blaskó Katalin 

Csáthy Ferenc Sámuel 

Lengyelné Bodor Ágnes 

Gönczi Gábor  

testvéreinket. 

Imádkozzunk  
a gyászolókért! 

hála természetes következménye, mint aho-
gyan a szerelmes is dicséri a szerelmét. Az 
egyház is (és annak tagjai), mint menyasz-
szony, a vőlegény szépségéről, jóságáról, 
dicsőségéről beszél. Szóban, tettekben, oda-
szánásával, hűségével, elköteleződésével, 
teljes életével. 

Ígérjük és fogadjuk ezeket: igyekszünk a 
szentségre, bűnnel való harcra, Isten dicső-
ségére való élésre. Ezekhez nélkülözhetetlen 
a Szentlélek munkája, Isten kegyelme, és a 
hitből származó hála. Napjainkban a háláról 
sokan csak úgy beszélnek, mint egyszerű 
köszönetmondásról. Ez a kérdés azonban 
emlékeztet minket arra, hogy az ennél jóval 
több:  

 a hívő ember válasza Isten kegyelmére, 
amely egész életét megváltoztatja 

 a megszentelt, bűnnel harcoló, Istent di-
csőítő élet egyik mozgatórugója.  

Végezetül pedig egy záró gondolatot en-
gedjenek meg a testvérek az Úrvacsorai kér-
désekhez: ezek a kérdések az úrvacsora leg-
lényegesebb tanításaira emlékeztetnek min-
ket. Mert a Krisztus kereszthalálára emlé-
keztető kenyér és bor fogyasztását azért ren-

delte el az Úr, hogy hitünkben erősödjünk a 
Szentlélek munkája által. De hogyan történik 
ez? Mire ösztönöz minket a Szentlélek a 
jegyek által? A bűnbánatra (1. kérdés), mivel 
Krisztusnak meg kellett halnia miattunk. 
Isten szabadításában, ígéreteiben való hitre 
(2-3. kérdés), mivel Krisztus azért emeltetett 
fel, hogy higgyünk Őbenne (Ján 3,14–15). 
Végezetül pedig Istennek odaszánt életre (4. 
kérdés), amelynek forrása a keresztáldozat-
ban megmutatkozó isteni kegyelem, és az 
arra adott, hitből fakadó hála. Mindhárom 
egyformán fontos. Olyanok, mint a háromlá-
bú szék lábai – ha az egyik hiányzik, felbo-
rul a szék, felborul a lelki életünk. Egyiket 
sem lehet sem túlhangsúlyozni, sem elhagy-
ni.  

Adja az Úr mindannyiunknak, hogy vala-
hányszor elhangzanak ezek a kérdések gyü-
lekezetünkben, és mi azokra őszintén, hitből 
válaszolunk, és amikor az úrvacsora jegyei-
vel élünk, akkor valóban a Szentlélek erősít-
se hitünket, vezessen minket bűnbánatra, 
hitre, odaszánt életre, Isten iránti hálára, és 
segítsék ezek a kérdések az úrvacsorára való 
készülésünket.  

Szepesy László 
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Kétféle ajándékcsomag-gyűjtő akciót hir-
dettünk november végén. Erről adventi hír-
levelünkben röviden hírt adtunk, ígérve, 
hogy az eredményt is ismertetjük a gyüleke-
zet olvasótáborával. Minden várakozásunkat 
felülmúlta a gyülekezet adakozókészsége.  

Így lelkipásztorunk, Horváth Géza kará-
csonyi drégelypalánki szolgálatakor gazdag 
szárazélelem-ajándékkal érkezhetett a nóg-
rádi kis közösséghez.  

A cipősdobozok jelentős részét 
Kárpátaljára juttattuk el.  

A vállalkozók bibliaóráján 
gyűjtést rendeztek, és juttattak el 
a Dunaalmási Fogyatékosokat 
Ápoló-Gondozó Otthonnak a 
karácsonyi ajándékozások segí-
tésére.  

A cipősdobozokon kívül még 
más támogatások is irányultak 
Kárpátalja magyarlakta falvaiba 
és egyházi intézményeihez.  

Testvérgyülekezeteinkbe – 

Feke-
teardóra, 
Tekeházára 
és Király-
házára – a 
gyermekek 
adventi 
megajándé-
kozására 
anyagi 
támogatást 
küldtünk. 

Hírét 
vettük to-
vábbá an-
nak, hogy a 

gyakori áramszünetek idején sok idős, ese-
tenként egyedül élő ember kénytelen sötét-
ben tölteni a hosszú téli estéket. Intézmé-
nyek ilyen esetekre aggregátort, illetve szü-
netmentes tápegységet alkalmaznak, de egy-
egy ilyen berendezés költségén akár több 
száz idős ember gondján segíthetünk, ha 
nagyszüleink idejéből ismert gyertyával 
nyújtunk világítási lehetőséget. A férfi bib-
liaóráról kiinduló kezdeményezéshez a gyü-
lekezetből mások is csatlakoztak, és a testvé-
rek vállalkoztak az adomány célba juttatásá-
ra is.  
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„Illés ember volt, hozzánk hasonló ….   és 
ismét imádkozott” (Jak 5,17–18) 

Amint sok-sok évtizede megszoktuk, idén 
is megtartottuk évkezdő imahetünket. 
(Egyetlen évben maradt el, 2021-ben, amikor 
zárva kellett tartanunk a templomot – em-
lékszünk-e még? Eléggé hálásak vagyunk-e 
az újra megadott lehetőségekért?  ...) 

Noha csak 4 napon át gyűltünk össze, 
Urunk olyan gazdagon megáldotta együttlé-
tünket,, hogy egész hétnek tűnt. Hadd idéz-
zem a rákövetkező vasárnapon elhangzott 
prédikáció kezdetét: „Kedves Testvérek, 
nagyon hálásak vagyunk  az elmúlt hét 4 
estjéért, amikor Máté evangéliuma 11. fejeze-
téből szólt hozzánk  Isten Igéje,  s utána a 
résztvevő gyülekezet hő imára hajthatta 
fejét, alig volt vége az imaáradatnak, s ennek 
nagyon örültünk.” 

A napok mondanivalói szorosan egymás-
ba kapcsolódtak Keresztelő Jánossal, aki 
semmiképp nem akarta magához kötni tanít-
ványait, hanem elküldte őket Jézushoz. Több 
oldalról megkaptuk annak cáfolatát, hogy 
János a börtönben elbizonytalanodott volna, 
inkább tanítványait akarta bizonytalansá-
gukban biztatni. Mi is kerülhetünk valami-
fajta fogságba, mint ő, s újra és újra az Úrnál 
kell a válaszokat megkeresnünk…  Az Igét 

Mt 11 első 6 verséből hallgattuk 3 napon 
keresztül Horváth Géza, Szepesy László és a 
vendég Zila Péter lelkipásztorok által hirdet-
ve, a záró pénteken pedig Földvári Tibo-
runktól a továbbiakat (Mt 11,7–19). 

Sőt az idézett prédikáció is az imaheti gon-
dolatot folytatta, elhallgattatták Keresztelő 
Jánost, – de az evangéliumot nem lehet el-
hallgattatni! – Amint az Úr Jézus útkészítőjét 
börtönbe vetették, maga az Úr hirdette to-
vább.  Nagy erővel szól a természetes kér-
dés: íme, mi halljuk: – „akié a Fiú, azé az 
élet” (1Jn 5,12),  mi a válaszunk?   Megtér-
tünk-e? Ha hisszük, visszük-e tovább az 
evangéliumot?  

Könyörgéseink 2 kiemelt tárgya a szom-
szédunkban folyó háború sok-sok kárvallott-
ja, áldozata, valamint kiérdemesült orgo-
nánk pótlása volt. Kéréseinket sok hálaadás 
előzte meg, Istenünk magasztalása, sőt bűn-
vallás is az őszinte testvéri  légkörben. 

Az imahétnek vége – de az imádkozás 
nem maradhat abba – ahogy pl. a lélegzetvé-
tel sem… 

Akik talán még nem készek rá, hadd biz-
tassam őket is a gyülekezeti imakörben való 
részvételre! Csütörtökönként 5 órától tar-
tottuk, de kevésnek bizonyult az idő a 6 órai 
Istentiszteletig, így most már ¾5-kor kezd-
jük…. Várunk, folytassuk együtt testvéri 
közösségben!                    Draskóczyné Virág 
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A január 14-ei missziói bizottsági ülésen a 
Krisztus testéről hallhattunk igemagyaráza-
tokat.  

Szepesy László lelkipásztor arról beszélt, 
hogy Krisztus testének egysége Krisztusban 
jön létre (Róm 12,4-9). Krisztusban lenni azt 
jelenti, hogy egyrészt minden hívő kapcso-
latban van Krisztussal, és ezért van közünk 
nekünk, testvéreknek is egymáshoz, más-
részt, aki Krisztusban hisz, azzal Ő mindent 
megoszt, amije van (kegyelmet, bűnbocsána-
tot, megigazítást, örök életet, szükségeink 
betöltését, a menny minden áldását és na-
gyon sok minden mást). Ez nem csupán kap-
csolat, hanem egység! Az igemagyarázat 
másik fő gondolatában arról hallhattunk, 
hogy az egyéniségünket, akikké Krisztus 
újjáteremtett, ebben a testben érthetjük meg 
igazán. A tagok élő egységét a mindenna-
pokban élhetjük át, a gyülekezet közösségé-
ben. Éppen ezért segítsük egymás lelki éle-
tét, szeressünk másokat. 

Mit jelent nem becsülni a Krisztus tes-
tét? Erről Horváth Géza lelkipásztor beszélt 
(1Kor 11,27–29), jelezve a méltatlan és a mél-
tatlanul közötti különbséget. Mindenki mél-
tatlan, egyedül Krisztus méltó, és mi Őbenne 
vagyunk, tehát itt nem az ember méltatlan-
ságáról van szó, hanem arról, hogy nem 
méltó módon viseli magát valaki; az Úr tes-
téhez való viszonyulás tesz méltatlanná. Aki 
megbecsüli az Úr testét, az látogatja az alkal-
makat, hajlandó Krisztusban látni és szeretni 
a testvérét, örül annak, ha itt van a másik. 
Akit Krisztus betagol a testbe, azt megtanítja 
szeretni, és keresni fogja a Krisztus-testet. 
Érdekeljen a másik, beszélgessünk, osszuk 
meg az életünket, gondolkozzunk el azon, 
hogy mit adhatunk mi a Krisztus-testbe 
(számíthatnak rám, én is számíthatok má-
sokra), becsüljük meg a másikat.  

A záró áhítatban Földvári Tibor lelkipász-
tor a Neh 1 alapján szólt arról, hogy mit je-
lent megbecsülni az Úr testét. Ez egyrészt 
megmutatkozik abban, hogy Nehémiás ho-
gyan nevezi az Úr testét (Izráel fiai, fogság-
ból megszabadult maradék, a Te szolgáid, a 
Te néped), másrészt abban, hogy az Ige alap-
ján beszél. Harmadrészt az Úr személyének 
kiemelésével, mert megbecsülni azért lehet 
az Úr testét, mert magát az Urat becsüljük. 
Negyedrészt abban, hogy imádkozik és tesz 
is a népért. Több mindent tesz: tudakozódik, 
sír, böjtöl, és imádkozik. Az Úr tökéletessé-
geire akar figyelni, mert a bűnök és a rette-
netes körülmények között szabadításra és 
kegyelemre szorulnak. Imádságban vállalja 
az Úr teste nyilvánvaló bűneit; amikor vál-
laljuk egymást, ezt vállaljuk. 

Gyülekezetünkben várható legközelebbi 
alkalmak: febr. 10. összifi, febr. 18. házaspá-
ros csendesnap, márc. 4. Missziói Bizottság, 
ápr. 9. húsvét, ápr. 23. konfirmáció, máj. 21. 
Cantate-vasárnap. 

További fontos tudnivalók még: 

Az energiatakarékosság érdekében az al-
kalmaink után vegyük le 1-esre a radiátort, 
kapcsoljuk le a villanyokat, csukjuk be az 
ajtókat. 

Sajnos sokan késve érkeznek istentisztelet-
re, ez gondot jelent a gyerekek között folyó 
szolgálatoknál is. 

A telefonok meg-megszólalnak, erre meg-
oldás lehet az, hogy beszerzünk egy olyan 
eszközt, amely nem engedi megszólalni a 
telefonokat. 

Aki mozgássérülteknek fenntartott parko-
lóhelyen áll meg jogosulatlanul, 30-50 e Ft-os 
bírságra számíthat. 

Április közepén nyit a neszmélyi telepünk, 
először a konfirmandusok fognak menni 
Horváth Géza lelkipásztorral. 

Az orgonával kapcsolatosan részletes tájé-
koztatást hallhattunk.  

Az Úrnak hála, a főgondnok úr jól van, de 
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stresszmentes életvitel javasolt a számára, 
így az év végi presbiterválasztásig Viczián 
Miklós helyettesíti őt (a napi ügyekben sok-
szor kell intézkedni, aláírni), de az eddigi 

gyakorlatnak megfelelően továbbra is mind-
három gondnokkal együttesen történnek az 
operatív döntések. 

Valentovics Évi  

Minden év januárjában a presbitérium 
együtt kezdi az évet egy csendesnap kereté-
ben. Délelőtt az ige körül gyűlünk össze, 
aztán elfogyasztjuk közösen az ebédet, dél-
után pedig presbiteri gyűlést tartunk.  

Az idei délelőtt témája a gyülekezet, mint 
Krisztus teste volt. Lelkipásztoraink a pres-
bitériumnak is elmondták az egy héttel ko-
rábban a Missziói bizottságban elhangzott 
tanításokat. Ezekről az előző cikkben részle-
tesen hírt adtunk. A hallottakat közösen 
beszéltük meg.  

Az ebédszünet mindig jó alkalom a szemé-
lyes, asztal melletti beszélgetésekre, miköz-
ben a fölséges ragulevest kanalaztuk, és a 
szabolcsi töltött káposztát fogyasztottuk. Itt 
mondunk köszönetet lelkipásztorunknak és 
kedves feleségének a finom ebédért, és az 
asszony testvéreknek az asztal körüli szolgá-
latért! 

A presbiteri gyűlésen megtárgyaltuk és 
elfogadtuk a 2022. évi zárszámadást, vala-
mint a 2023-as költségvetést. Megismertük 

és elfogadtuk a Missziói munkatervet, amely 
a honlapunkon olvasható teljes terjedelem-
ben az Egyéb anyagok rovatban. 

Már január elején egy teljes presbiteri gyű-
lés egyetlen napirendi pontja volt orgonánk 
helyzete, és cseréjének szükségessége. Most 
–még egy rövidebb végső egyeztetést köve-
tően –a szavazásra is sor került. A testület új 
orgona beszerzése mellett döntött. Erről 
részletesebben a következő cikkben számo-
lunk be.  

Viczián Miklós 
 

Már évek óta vissza-visszatérő, megoldan-
dó kérdés az orgona állapota. 2017-ben ké-
szült riport Tasi Csaba orgonistánkkal Beteg 
a királynő címmel*, aki elmondta: 

„A gyülekezet hangszere egy késői alkotói peri-
ódusban épült Angster József orgona, mely 1940-
ben készült. Időközben sajnos ez is áldozatául 
esett egy átépítésnek. Ez a „koncepció" azt ered-
ményezte, hogy a régi orgona hangképe sokban 
megváltozott, eltorzult, és mára már nem az 
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eredeti pompájában tündököl. Ötödik éve, mióta a 
gyülekezet orgonistája vagyok, azt próbálom 
elérni, hogy az orgona részben visszanyerje azt a 
méltó állapotát, amit még az 1900-as évek köze-
pén hallhatott a templomlátogató gyülekezet, és 
ami teljességében sajnos mára már eltűnt. Mind-
amellett egyre sűrűbben előtérbe kerülnek a javí-
tani való dolgok, amelyek nélkül az orgona jelen-
leg már nem szólna." 

A 2020. januári presbiteri csendesnapon 
hangsúlyt kapott az orgona felújítása vagy 
cseréje. Akkor így számoltunk be róla** (de 
sajnos a Covid egy időre halasztotta a folyta-
tást): 

„Délután presbiteri gyűléssel folytattuk a na-
pot. Első napirendi pontként együtt felvonultunk 
a karzatra, az orgonához, ahol Tasi Csaba orgo-
naművész, kántorunk beszámolt az orgona válsá-
gos állapotáról. A hangszer működése nem meg-
felelő: több sípja nem szól, a belső alkatrészek 
elavultak vagy hibásak és nem javíthatók. A ko-
rábbi átmeneti javítások ellenére egyre rosszabb 
állapotban van, s nem képes méltó módon ellátni 
a gyülekezet zenei szolgálatát. A 25 [26, a szerk.] 
regiszterből gyakorlatilag 10 használható. Ezért a 
presbitérium hangsúlyt szeretne fektetni ennek a 
közös problémának a hosszú távú orvoslására, és 
szakértők bevonásával elkezdi a megoldási lehető-
ségek vizsgálatát." 

*refpasaret.hu/pasaret?page=aldas2017_06 

**refpasaret.hu/pasaret?page=aldas2020_01 

*** 

Manno Sándor presbiter 
testvérünk vállalta, hogy 
tájékozódik a megoldás 
részletei felől. Megkértük, 
hogy foglalja össze a pres-
bitérium elé terjesztett 
javaslatot. 

Az orgona cseréjének szükségessége: 

A jelenlegi orgonát a pécsi Angster József 
és fia orgonagyár építette 1940-ben, op. 1205-
ös számmal, Ákom Lajos tervei alapján. Az 
orgona két manuálos, elektro-pneumatikus 

vezérlésű, 26 regiszteres, regiszter ládás 
megoldású. Elektromos vezérlése fakeretes, 
kapcsolósoros, régi telefon technikájú. Az 
orgonagyár utolsó éveiben készült orgona – 
a háború következtében – a cég legkevésbé 
értékes hangszerei közül való, ami tetten 
érhető mind az alapkoncepció, mind az 
anyaghasználat és a kivitelezés tekintetében. 
A sípszelepek kis bőr táskák, melyek hamar 
tönkremennek, az érintkezők bizonytalanok, 
így jelenleg is több regiszter használhatatlan. 
Több szakértő, köztük Mészáros Zsolt Máté 
orgonaművész, orgonaszakértő, Alföldy-
Boruss Csilla orgonaművész és Tasi Csaba 
orgonaművész szerint a hangszer nem kép-
visel olyan művészi értéket, mely alapján 
érdemes lenne azt – vagy akár csak részeit is 
– megmenteni. 

Az új orgona kiválasztási szempontjai:  

Az orgonisták jelentős része szeret vissza-
térni a barokk kor mechanikus orgonáihoz, 
főleg a billentés érzékenysége okán. Túl 
azon, hogy nem barokk templomunk van, a 
templom adottságai sem teszik lehetővé ezt 
a megoldást. A mechanikus traktúrának 
(vezérlésnek) nagy helyigénye van, karza-
tunk mérete, különösen alacsony volta, nem 
teszi lehetővé egy legalább 20 regiszteres 
mechanikus orgona elhelyezését a karzaton. 
A helyi adottságokat figyelembe véve egy 
független, mozgatható játszóasztallal ellá-
tott, elektronikus vezérlésű orgona tud leg-
jobban illeszkedni a templom teréhez. Ha a 
játszóasztal a Mózes-szék mellé kerül, a kar-
zaton a játszóasztal helyével megnőtt terület 
elegendő egy jól felépített síprendszer elhe-
lyezéséhez, és a Mózes-szék melletti 
(ráadásul mozgatható) játszóasztal mind a 
kántor, mind a liturgia szempontjából igen 
előnyös, hiszen a kántor közelebb kerül a 
szolgáló, liturgiát vezető lelkipásztorhoz. 

A kiválasztott orgonaépítő:  

 Az elmúlt években a gyülekezet vezetése 
több orgonaépítő közül végül Faragó Attilát 
kérte meg, hogy adjon ajánlatot egy új orgo-
na építésére. Személyes meggyőződésem, 
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hogy  műszaki és 
zenei képességeire 
méltán bízhatjuk 
magunkat.  A tulaj-
donát képző Aeris 
orgona manufaktúra 
21. századi technoló-
giáját, rendezettségét 
az elmúlt évben töb-
ben is megcsodál-
hattuk.  Ezen felül 
istenfélő, becsületes 
művésszel van dol-
gunk. Referenciái is 
meggyőzőek: a Zene-
akadémia elektromos 
traktúrájú orgonájá-
nak felújítása, a Hold utcai új mechanikus 
orgona, az izlandi és Karmelita kolostori 
három manuálos, extension műves elektro-
nikus vezérlésű orgonák, továbbá német, 
lengyel historikus orgonák felújítása.  

Az orgonaépítő által ajánlott orgona is-
mertetése: 

Az orgonaépítő ajánlati célkitűzése egy 
olyan valódi liturgikus (és koncertre is alkal-
mas) orgona megvalósítása, amely egyben 
alapja az előremutató, inspiráló egyházzené-
nek, és összekötő hídként szolgál a kora-
barokktól az experimentális zenéig. A hang-
szer elsődleges szerepe a közösség és litur-
gia kiszolgálása, de nagyon fontos szempont 
az igényes zenei hangzás biztosítása. Az 

orgonaépítő szerint cége tervezőstáb-
ját ez motiválja: Isten dicsőségére a 
legjobbat megépíteni, az adott kör-
nyezetben – térben és közösségben.  

Az ajánlat szerinti orgona három 
manuálos, pedálos hangszer.  A trak-
túrája elektromos, azaz digitális ösz-
szeköttetésű (traktúra az összekötő 
rendszer a billentyűk és a síp alatti 
szelepek között). Ez a traktúra rend-
kívül gyors, semmilyen késés nem 
tapasztalható. Az elektromos össze-
köttetésnek köszönhetően egy mel-
lékláda rendszert, un. extension mű-
vet lehet elhelyezni, és működtetni, 
amely megsokszorozza a kombináci-
ós lehetőségeket. Ez az elektronikus 

vezérlés teszi lehetővé, hogy a tervezett 23 
sípsor 34 regisztert tud létrehozni, ráadásul 
bármelyik manuál bármelyik regiszterhez 
kapcsolható. 

A tervezett szélládamegoldásnak köszön-
hetően bizonyos regiszterek és azok kombi-
nációi különböző kontextusban használható-
ak. Azaz a történelmi alapokon nyugvó, de a 
legmodernebb  megoldásokkal kiegészített 
technikai háttér nagyban kitágítja a lehetősé-
geket. A sípok alatti szelepek a speciális 
elektromágneseknek (is) köszönhetően na-
gyon fokozatosan, un. billentés-érzékenyen 
nyithatók. Tulajdonképpen a hangszer úgy 
működik, mint egy jól megépített érzékeny 
mechanikus kúpládás orgona. 

(A tervezett hangszer manuál hangterjed-
elme 61 hangos C-c4-ig, a pedál 32 hangos C
-g2-ig. 23 önálló regiszterrel rendelkezik, de 
ebből 8 regiszter egyenként kombinált, azaz 
mindegyikből több (2-3) hangfekvés kinyer-
hető. Ezen regiszterek különálló mellékládá-
kon helyezkednek el, és mindegyik önálló 
vezérléssel bír. Így ezek a – valóságban – 73 
ill. 85 hangos mellékládák szabadon bárme-
lyik műhöz rendelhetőek, de ugyanakkor 
egy egységet is képeznek, így a melléklád-
arendszer adja a hangszer második manuál-
művét.)  
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Makó Mihály – „másokat segítő, 
pásztoroló természetű volt” 

Makó Mihály (1964–2022) Kolozs-
váron született református családban, 
a nagyapa volt bibliaolvasó ember, 
tőle hallott először igét. 1989-ben jött 
át Budapestre. Először a Kálvin téri 
gyülekezethez csatlakozott, ott találko-
zott Gulyás Palival, aki elhívta gyülekeze-
tünkbe. Az Immánuel ifi tagja lett, majd ha-
marosan a Szerdai ifibe került. Lelkészeink 
hamar meglátták hűséges, szolgáló lelküle-
tét, és vezetővé nevezték ki. Több mint 30 
évig volt így a Szerdai ifi (majd Szerdai kör) 
tagja és szolgálója. 2000–2012 között presbi-
ternek választották. Sokan megtapasztal-
hattuk az Úrtól kapott bölcsességét és szere-
tetét, láthattuk életén a Lélek gyümölcsét: a 
szeretetet, örömöt, békességet, béketűrést, 
szívességet, jóságot, hűséget, szelídséget és 
mértékletességet. Kisebb közösségében min-
dig hűségesen hirdette, hogy relativizáló 
világunkban az Ige az egyetlen mérce a szá-
munkra, és hogy az Úrral való kapcsolatban 
élhetünk helyesen, és maradhatunk vezethe-
tőek.  

Életére való emlékezésként részleteket 
közlünk a temetésen elhangzottakból: 

…22 évvel ezelőtt is már úgy ismertem meg 
Misit, hogy már akkor is betegséget hordozott 
magában, de nem panaszkodott, nem hibáztatta 
Istent a betegségért, végtelen türelemmel hordoz-
ta azt. Az utóbbi időben, amikor egyre jobban 
hatalmába kerítette a betegsége, a hozzáállása 
semmit nem változott.  Tudta, hogy Jézusnak 
van hatalma arra, hogy meggyógyítsa, de „ha 
nem tenné is”, Istent meg nem tagadhatja. 

Szakmája villanyszerelő volt, és nem tudnám 
felsorolni, hány házban és lakásban hagyta ott 
kéznyomát azzal, hogy Isten iránti hálából és 
szolgálatból segítsen másoknak munkájával, 
szaktudásával. Nálunk az agárdi házunkban is 
ott van a kéznyoma! Hálásak vagyunk érte! 

… Nem volt hivalkodó, sem másokat leuraló 

természet, hanem alázatos – még 
mikor presbiter lett is –, máso-

kat segítő, pásztoroló termé-
szetű volt, pont mint szerető 
Ura, mert Krisztus is ezt 
hagyta nekünk örökül. 

Kolozsvárról származó 
erdélyi emberként nem tu-

dom, mennyi székely vér 
csörgedezett Misiben, de a 

székelyekhez hasonlóan nem 
volt egy szószátyár, mégis a világ-

egyenletet még az utóbbi időben is akár órákig 
tartó telefonbeszélgetéssel tudtuk levezetni. Mert 
látta a világ folyása mögött és fölött álló hatalmas 
Istent! Családjáról mindig szeretettel és tisztelet-
tudóan, mentő szeretettel beszélt. Szerette a tá-
gabb, lelki családját és a pasaréti gyülekezetre, 
mint otthonára tekintett... 

GÖDÖR ISTVÁN 

…Annyi minden meginoghat, de az Úr irgal-
ma, hűsége, szeretete akkor is megtart. Én Misi 
életében az Úr hűséges szeretetét azért akartam 
kiemelni, mert én is, és mindannyian ilyennek 
ismertük, aki irgalmas szeretettel és hűséggel 
akart a helyén lenni, az Úrnak szolgálni, és azok 
között, akik között élt, valóban cselekedetben 
megmutatni, mit jelent az Úr szeretetéből élni. 

Az egyik legkomolyabb tapasztalatom és ta-
pasztalatunk az ő hűségéről egy nagyon nehéz 
helyzetben mutatkozott meg. Egyszerre csak a 
Szerdai ifi tagjai kezdtek kevesebben lenni, és ez 
úgy nekem is fájt, Misi is érezte, hogyhogy keve-
sedünk, mi történik. És azt láttuk meg, hogy 
kezdjünk imádkozni. Ő is elkezdett imádkozni. 
Hadd mondjam nektek: egy hét múlva már jóval 
többen voltunk. Az Úrnak tetszett ennyire meg-
mutatni az Ő hűségét a hűséges imádkozónak is. 
Fantasztikus volt utána tapasztalni, hogy ugyan-
az a lelki lendület, szolgáló szeretet ugyanúgy ott 
volt az ifiben. Ti is ilyennek ismertétek meg az 
Urat. Lehet, hogy a láthatókra nézve minden 
inog és remeg. Nekünk most a láthatók a gyász, a 
koporsó. De itt az Úr ezt mondja: „de az én irgal-
masságom tőled el nem távozik, és békességem 
szövetsége meg nem rendül”. Az Úr hűsége az Ő 
irgalmas szeretetében… FÖLDVÁRI TIBOR 
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Szelíd, reménységgel teli élet  

Lengyel Istvánné Ági már 
akkor is ilyen volt, mikor meg-
ismertük (az 1980-as évek 
végén) gyülekezetünk Pál-
hegyi Ferenc által kezde-
ményezett házaspári kör-
ében. Egymás megisme-
résére, és hitünk mélyí-
tésére később gazdag 
alkalmak voltak a Feri 
körül létrejött szolgáló 
csoportban való aktív 
részvétel (rendszeres ima-
kör, csendes napok, csen-
des hetek stb.) Gyermekeink 
is jó barátságban voltak, és mi 
örömmel tapasztaltuk, és nagyra 
értékeltük a LÉLEK egységén alapuló 
közösséget, amire már régóta vágyakoztunk. 

Ági csendes, kedvesen mosolygós termé-
szetét hamar megszerettük, jóllehet ő már 
akkor is évek óta küzdött a betegségével. 
Mint Istentől kapott terhet hordozta, panasz-
kodás nélküli szelíd türelemmel, és mindig 
reménykedve. Hasonló mennyei erővel segí-
tette Istvánt is, mint férjet, édesapát, vala-
mint később a gyüleke-
zeti egyházfit is sűrű 
teendőinek ellátásában. 

Mielőtt néhány éve 
állapota súlyosabbra 
fordult, aktív nagyma-
maként fáradhatatlanul 
törődött a család aprósá-
gaival, és közben István-
nal folyamatosan részt 
vett a fiatalabb házaspá-
rok lelkigondozásában 
is. A már kórházban 
töltött időt is arra hasz-
nálta, hogy a körülötte 
lévő betegeknek Jézus 
Krisztus szeretetéről és 
megváltó kegyelméről 
beszéljen. 

Úgy terveztük, hogy a 2022-es évet is egy 
közös hálaadó alkalommal zárjuk. 

De Istennek más terve volt, és 
dec. 23-án elhívta őt a meny-

nyei hazába. Azon a napon 
a kalauz szerint ezt olvas-
tuk a Bibliában: 

 „…látám az Urat magas-
ra emelt trónon ülve, és 
palástja betöltötte a 
templomot.” (Ézs 6,1/b.)  
A szomorú hír hallatán 
újra olvasva, szívünkben 

csendes örömmel gondol-
tunk arra, hogy Ági már 

egészen közel, színről színre 
így látja. Mi, akik szerettük, és 

ismertük a családot, kívánjuk, 
hogy az Úr Jézus töltse be szíveteket 

ugyanezzel a vigasztalással: látni a mi szere-
tő Atyánkat a hit szemével, teljes bizonyos-
sággal, amint mindenek felett uralkodik, és 
magához ölelő, oltalmazó palástja körül ve-
szi és betölti teljes valónkat. (A templomot, 
amit az Úr Jézus Krisztusban bennünk is 
megalkotott.) 

Hámoriék 
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Bákonyi Lajos 

Már a múlt 
ködébe vész, 
hogy isme-
retségünk, 
barátsá-
gunk mi-
kor is 
kezdődött, 
de minden-
esetre az 
1970-es évek-
ben, és akkor ő 
még a Marczibányi téri 
mozgássérült otthonban lakott. Akkoriban 
Isten ébredést indított az otthon lakói között, 
és többeket hoztunk – mi, gépkocsival ren-
delkezők – a vasárnapi istentiszteletekre. 
Amikor több más társukkal együtt kiköltöz-
tek a Rozmaring TSz pesthidegkúti moz-
gássérült telepére, a kapcsolat tovább-
ra is fennmaradt, sőt sok éven át 
hétközi bibliaórát is tartottak a tele-
pen, amelyre több szolgáló testvér 
is rendszeresen járt ki gyülekeze-
tünkből. Mindennapi életük egyéb 
szükségleteiben sokat segítettek a 
pasaréti testvérek. A 2009. februári Ál-
dás, békesség!-ben hosszú interjú jelent meg 
Lajossal, és feleségével, Icával (olvasható a 
refpasaret.hu-n). 

Köreikben alapítványt is kezdeményeztek 
– a BETHESDA súlyosan mozgássérült ala-
pítványt –, amelynek kuratóriumába a tago-
kat szintén gyülekezetünkből választották. 
Ahogy gyermekük növekedett, Berekfürdőre 
költöztek. De mivel felesége, Ica gondozását 
ott nem tudták biztosítani, és a vidéki körül-
mények között az alapítvány dolgait is ne-
hézkesebb volt intézni, ezért ismét a gyüle-
kezet területére, a Szilágyi Erzsébet fasorba 
költöztek.  

Fiuk családot alapított, és ők 2018-ban 
ismét feladva budapesti lakásukat, Karcagon 
vettek egy szép kertes házat. A karcagi gyü-
lekezet befogadta őket, és segítőt is találtak 

Ica gondozására. Ebben az időben WC 
papír gurigák és gyertyavégek gyűj-

tésével támogattuk a BETHES-
DA alapítvány gyújtós-gyártó 

programját (erről 2018. hús-
véti számunkban adtunk 
hírt). Ica Karcagon hunyt el 
2021-ben (erről 2021 szept-
emberében számoltunk be).  

Másfél évre rá, az elmúlt dec-
ember közepén jelentkezett 

Lajos, hogy már nem tudja magát 
egyedül ellátni, és visszaköltözik a 

kiindulási helyükre, a Marczibányi térre.  

Az év végi ünnepek után készültem őt 
meglátogatni… de erre már nem került sor, 
mert az Úr 68 évesen, 2023 első napjaiban 
hirtelen hazahívta. A János Kórházban 
csendben elaludt.  

Viczián Miklós 

Fejes Istvánné 

Zsóka néni, mint gyüleke-
zetünk legidősebb tagja 
éppen nem érte meg 112. 
születésnapját.  

Én még abból az időből ismer-
tem őt, amikor – az 1960-as évek-

ben – lányai voltak az (akkor még egyetlen) 
ifiben társaim. Lakásuk mindig nyitva volt a 
pasaréti ifjúság előtt, és Zsóka néni biztosí-
totta a csendes hátteret a vidám látogatók-
nak.  

Idős korára Fejes Istvánné Szegedre költö-
zött lányához, Erzsébethez (Zsóhoz) és vejé-
hez, akiknél szerető otthonra talált. De pasa-
réti gyülekezetét élete végéig nem felejtette 
el, amit a rendszeres anyagi támogatásával 
is kifejezett.  

A 100. és 110. születésnapjáról megemlé-
keztünk lapunk hasábjain: a 2011. húsvéti és 
a 2021. februári számban (megtekinthető a 
refpasaret.hu honlapunkon). 

Adjon Isten vigasztalást gyászoló családjá-
nak! Viczián Miklós 
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Visszatekintve a 2022-es 
esztendőre, nagy hála 
van a szívünkben, hogy 
számos alkalommal 
énekelhettünk gyüleke-
zetünk körében. A ko-
rábbi években erre nem 

voltunk szabadok, s a 2022-es évet is online 
próbák sorával kezdte még kórusunk. Istené 
a dicsőség, hogy megszabadított bennünket 
a járvány okozta nehézségből! 

Hálát adunk azért is, hogy a pátyi gyüle-
kezet kórusával együtt szolgálhattunk az 
adventi időszakban Pátyon és a Torockó téri 
templomunkban is. 

Nagy ajándék volt, hogy gyülekezetünk 

több idős tagját is meglátogathattuk a kántá-
lások során karácsony előtt kisebb csopor-
tokban. Isten kegyelmét és szeretetét közve-
títettük számukra az énekeken keresztül. 

Karácsony óta már két istentiszteleten 
dicsőíthettük kórusénekünkkel az Urat. Re-
méljük, erre az újévben is sok lehetőségünk 
lesz. Február 12-én, vasárnap szeretnénk 
majd a Budakalászi Református Gyülekezet 
kedves meghívásának eleget tenni. 

Az adventi zenés áhítaton is énekel-
hettük: „Nagy Isten, téged áldunk, téged 
Úrnak vallunk”. Kérjük az Urat, hogy így 
tehessünk 2023-ban is. 

Enreiter Ádám és Gyöngyi 

A pátyi és pasaréti közös kórus képe az első, 
színes borító belső oldalán látható. 

Karácsonyi összifi  

Mit is ünneplünk karácsonykor?  

A 2022. évben sok olyan dolog történt, ami 
korábban még szinte sosem, és ezzel kapcso-
latban a karácsonyi összifi sem volt kivétel, 
mivel most pénteken (december 16-án) gyűlt 
össze az ifjúság az Ige hallgatására. A szer-

vező Jonathán és Gedeon ifisek az alkalom 
tiszteletére feldíszítették a templomot, és 
mindenki örömére még némi szeretetven-
dégséggel is készültek. Rövid éneklés után 
Uhrin Barnabás állt az úrasztalához, és a 
Lukács 2,10-11 alapján beszélt arról, miért is 
olyan felfoghatatlanul nagy dolog, hogy 
karácsonyt ünnepelhetünk. Mert az Igéből 
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tudjuk, hogy aki nem született 
újjá, az börtönben van, az 
ördög fogságában, és ebből 
csak Jézus Krisztus az, aki 
szabadságot adhat. De ennek 
a szabadításnak nagy ára volt, 
Jézusnak meg kellett halnia 
ezért, az ő vére árán nyer-
hettünk bűnbocsánatot és 
örök életet, ő nyitotta ki börtö-
nünk ajtaját. Karácsony ünne-
pében számunkra ez az öröm-
üzenet, hogy Isten Fia mind-
ezt elvállalta, emberré lett 
azért, hogy életét adhassa 
értünk. 

Az áhítat után a szervezők egy rövid kvíz-
zel is készültek, aminek komoly tétje volt, 
hiszen a legtöbb helyes választ adó ifi egy, a 
szervezőkkel közös pizzázást nyerhetett. És 
bár a Jonathán ifi nyert végül, hogy igazsá-
gos legyen az eredmény, végül a második 
helyezett Bérea ifi nyerte meg a közös pizza-
parti lehetőségét. A játék végeztével a társa-
ság mozgalmilag átvonult a nagyterembe, 
ahol derekasan helytállva végül sikerült 
elfogyasztani az alkalomra készített rengeteg 
finomságot. 

Egy résztvevő  

PIKK Társasest 2022 
Novemberben, mivel már elkezdett hamar 

besötétedni, és az idő is eléggé lehűlt, egy 
társasjátékestet szerveztünk a templomban 
az ifisek számára. Nagyon sok különféle 
játék a rendelkezésünkre állt, sok újat is 
megismerhettünk.  

Minden programnál arra törekszünk, hogy 
valamilyen módon Ige is megjelenjen. Ezen 
az alkalmon ez úgy valósult meg, hogy min-
den résztvevőnek igéskártyát adtunk. 

Ennek a programnak egyik nagy előnye, 
amellett, hogy melegben, enni-innivalóval 
ellátva együtt lehetünk, hogy úgy tölthetünk 
egymással időt, hogy a játékok megismerése, 

kipróbálása mellett új embereket is nagyon 
könnyen megismerhetünk. Természetesen 
ez arra is nagyon jó lehetőség, hogy az em-
ber a saját ifijén kívül más ifiseket is megis-
merhessen, akár fiatalabbakat, akár időseb-
beket. Emellett viszont arra is nagyon jó al-
kalom, hogy olyanokkal beszélgetésbe ele-
gyedjen az ember, akik esetleg még nem 
tartoznak egyik ifihez sem, vagy akár most 
először vannak a gyülekezetünkben.  

Azzal, hogy vannak ezek a programok, 
már rögtön van egy lehetőségük a fiatalok-
nak arra, hogy kapcsolódást találjanak a 
gyülekezethez, onnan meg már bármi lehet: 
egy új barátság, egy ifire vagy vasárnapi 
istentiszteletre való ellátogatás, és akár aztán 
találkozás Istennel. PIKK 

PIKK Korcsolyázás 2022 
Az adventben, a karácsonyra várva egy 

korcsolyázást szerveztünk a fiataloknak a 
Marczibányi téri korcsolyapályánál. Miután 
mindenki bemelegedett, szerzett magának 
korcsolyát, meleg teát, 1-2 óra korcsolyázás-
sal és sok beszélgetéssel telt el.  

Ezt követően, kis testi és lelki pihenésként 
lejöttünk a pályáról, és az öltöző helyiségben 
tartottunk egy igei alkalmat. Ennek egy na-
gyon fontos üzenete volt, hogy Isten betelje-
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síti az ígéreteit és azt a jó munkát, amit el-
kezdett bennünk, ahogy azt a Filippi 1,6 
alapján tudhatjuk mindannyian: „Éppen 
ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki 
elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi 
Krisztus Jézus napjára.” Ez mindannyiunk 
számára nagyon fontos és örök üzenet, mind 
a kisebbek, mind a nagyobbak számára - 
akár testben, akár hitben.  

Az alkalom után, hogy felmelegedjünk, 
elment a csapat szerezni még egy kis meleg 
teát és ennivalót. Ezután is még sokat beszél-
gettünk és persze korcsolyáztunk. PIKK 

5 éves születésnap 
Az ember életében vannak pillanatok, 

amikor érdemes megállni, és visszatekinteni 
az elmúlt időszakra. Ilyen lehet egy ballagás, 
egy esküvő, egy új munkahely vagy akár 
egy kerek évszámú születésnap. 

És az egyénhez hasonlóan jó az, ha néha 
egy közösség is együtt megáll egy kicsit, és 
visszatekint a múltra. A Nehémiás ifivel 
sincs ez másképp, egy ilyen örömteli és há-
lás pillanaton vagyunk túl: az ifi 5 éves szüli-
napját ünnepeltük. Hálásak vagyunk az 
együtt töltött időért, a vidám pillanatokért, a 
kialakult barátságokért, de legfőképpen 

azért, hogy ebben a közösségben Isten igéje 
szólt, és végezte az életet teremtő munkáját. 
Hálásak vagyunk azért, hogy több ifis átad-
hatta az életét az Úrnak, és ezáltal örök életet 
nyerhetett, és hálásak vagyunk azokért az 
ifisekért is, akik ugyan még nem tették meg 
ezt a lépést, de keresik az Urat. Ugyanakkor 
szomorúan tapasztaljuk, hogy azok közül a 
fiatalok közül, akik ezzel a csapattal együtt 
konfirmáltak, milyen sokan lemorzsolódtak. 
Őket szeretettel várjuk vissza bármikor és 
imádkozunk értük.  

Az ifi szülinapját a már szokásos grillezés-
sel ünnepeltük, de emellett természetesen 
torta is volt, és az elmúlt öt év fényképeiből 
összeállított videót is megnéztük. 

Ifivezetőként ilyenkor arra is érdemes 
gondolni, hogy a ránk bízott feladat elvégzé-
se valójában eltörpül amellett a munka mel-
lett, amit Isten végez, hiszen Ő az, aki meg-
tartotta az ifit eddig is, és bízzunk benne, 
hogy a következő 5 évben és azután is meg-
tart és megáld bennünket. 

Hadd emlékeztessek zárásként minden 
kedves olvasót az ifink igéjére: „Egymás ter-
hét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus tör-
vényét.” (Gal 6,2) 

Nagy Dániel  



Áldás, békesség! 23 2023. február BIZONYSÁGTÉTEL 

Az Úr 10 évvel ezelőtt 
hozott minket ide, a 
gyülekezetbe. Vissza-
nézve a mögöttünk lévő 
időszakra nem egy tör-
ténetet, hanem 10 igét 
szeretnék megosztani, 
amelyeket Isten különö-
sen is fontossá tett szá-
munkra mind a hétköz-

napok, mind különleges alkalmak során.  
Péld 27,19 „Mint a vízben egyik orca a mási-

kat megmutatja, úgy egyik embernek szíve a 
másikat.” Idejövetelünk után tarthattuk meg 
esküvőnket itt, Pasaréten. A meghívónkon 
ez az ige szerepelt. 
A feleségemmel 
együtt számtalan 
alkalommal tapasz-
taltuk meg annak 
áldásait, nehézsége-
it, örömét és fájdal-
mát, hogy egymás 
tükrévé tett minket 
az Úr. Hogy ne 
torzítsunk annyira, 
a közös tükörbe is 
együtt nézünk (Jak. 
1,23–kk.). 

Ézs 45,11 „Így szól 
az Úr, Izráelnek 
Szentje és Teremtője: 
Kérdezzétek meg a 
jövendőt tőlem, fiai-
mat és kezeim mun-
káját csak bízzátok 
reám!”. Három gyermekünket az elmúlt 10 
év során kaptuk Istentől. Ez az ige emlékez-
tet minket arra, hogy ők is az Úréi, és bátorít 
abban, hogy újból és újból bízzuk őket Őrá. 
Különösen erőt ad, amikor a világban lévő, 
torz ideológiákra gondolunk, vagy mikor 
szülőként vétünk gyermekeink ellen. 

Zsolt 127,2 „Hiába néktek korán felkelnetek, 
későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret 
ennetek! Szerelmesének álmában ád eleget.” Bár 
a vers első fele szerint osztjuk be időnket, 

mégis az Úrnak rá kellett ébresztenie arra, 
hogy nem mindegy milyen lelkülettel élünk 
a hétköznapokban: „minden tőlem függ, 
ezért mindenért aggódok” lelkülettel, vagy 
„az Úr gondoskodik rólunk, szerelmeseiről, 
ezért Őbenne nyugalmat kaphatunk” lelkü-
lettel.  

Jón 2,8–10 „Mikor elcsüggedt bennem az én 
lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az 
én könyörgésem tehozzád, a te szentséged temp-
lomába. Akik hiú bálványokra ügyelnek, elhagy-
ják boldogságukat; De én hálaadó szóval áldozom 
néked; megadom amit fogadtam. Az Úré a szaba-
dítás.” A csüggedés – imádság – emlékezte-
tés mindarra, amiért hálát adhatok – az Úr 

megszabadít… fo-
lyamaton gyakran 
vezetett keresztül az 
Úr. Reményünk, 
hogy mindig emlé-
keztet minket az Ő 
Szabadító voltára. 
Luk 10,20 „De azon 
ne örüljetek, hogy a 
lelkek néktek enged-
nek; hanem inkább 
azon örüljetek, hogy a 
ti neveitek fel vannak 
írva a mennyben.” 
Hétköznapi csodá-
kat az Úr gyakran 
adhat, de sokszor el 
is maradhatnak. 
Pont ezért fontos 
arra figyelnünk, ami 
állandó, ami min-

dennap örömünk forrása lehet: Isten kegyel-
me, ami által neveink belekerültek az élet 
könyvébe.  

Jób 2,10 „Ha már a jót elvettük Istentől, a 
rosszat nem vennénk-e el?” Ez az ige emlékez-
tet minden jóra, amit már elvettünk, és alá-
zatra int, hogy az Úrtól vegyük el azt is, ami 
nehéz, ami fáj, ami megpróbál. Hála neki, 
hogy Tőle, szerető Atyánktól vehetjük el! 

Jel 22,20 „Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot 
tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel 
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Uram Jézus!” A folyamatos 
készenlét Krisztus fogadására 
(vagy a mi Hozzá való mene-
telünkre) nem kerülhet háttér-
be az év egyik napján sem. De 
ezt nemcsak tudomásul kell 
vennünk, hanem azzal a vágy-

gyal várhatjuk Őt, amivel János válaszolt 
Krisztus ígéretére.   

1Sám 16,7 „Ne nézd az ő külsőjét, se termeté-
nek nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr 
nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt 
nézi, a mi szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami 
a szívben van.” Szolgálatunk során pozitívan 
és negatívan is értek csalódások testvérekkel 
kapcsolatban. Ez az ige emlékeztet minket, 
hogy ne legyünk gyorsak a véleményalko-
tásban, hanem folyamatosan kérnünk kell, 
hogy ebben is az Úr vezessen minket. 

Kol 3,23–24 „És valamit tesztek, lélekből cse-
lekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek; 
Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek 
jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok.” 
Ez az ige egyszerre figyelmeztet és bátorít, 
alázatra és bátorságra int, hogy minden szol-
gálatunkban Krisztusra nézzünk elsősorban. 

Róm 9,16 „Annak okáért tehát nem azé, aki 
akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő 
Istené.” Isten könyörületének, kegyelmének 
mindig életünk középpontjában kell lennie. 
Pont ezért akaratunkat, törekvéseinket újból 
és újból Krisztus elé kell tennünk, hogy rá-
bízhassuk magunkat arra, aki könyörült és 
könyörülni is fog rajtunk. Neki adunk hálát 
a mögöttünk lévő időszakért, és Őrá tekin-
tünk, amikor az előttünk állóra gondolunk.  

Szepesy László 

Kárpátaljai születésű vagy. 
Milyen útravalót kaptál a 
kezdetekkor? 

A szüleim református ke-
resztyének voltak, templom-
ba járók, és fontos volt nekik, 
hogy megkereszteljenek, és 
az is, hogy ott, a viski refor-
mátus egyházközségben 
konfirmáljak 14 évesen. Ké-
sőbb a nagymamámtól, 

nagyapámtól látott imádság, 
igeolvasás jelentett nekem 
sokat. Még nem ismertem az 
Úr Jézus Krisztust, de szem-
pont volt számomra, hogy 
majd református lányt vá-
lasszak társamul, így kö-
töttünk házasságot Ernyei 
Ilonával 1980-ban. Három 
gyermekkel ajándékozott 
meg az Úr: Ilona 40 éves, 

Károly 39 éves és a pici lá-
nyunk, akit későn kaptunk: 
Réka 21 éves. Már két vővel 
is megajándékozott az Úr, és 
imádkozunk a fiunkért, hogy 
ő is Istentől kapjon ajándék-
ba hitvest. Három szép uno-
kánk is van. 

1996-ban tértem hitre. Ad-
dig is imádkoztam, tudtam 
sok mindent Istenről, de nem 
tudtam, ki az Úr Jézus Krisz-
tus. Sokat olvastam igét, de 
akkorra lett nyilvánvalóvá, 
hogy miattam, helyettem, 
értem halt meg Jézus Krisz-
tus. Sok sarkalatos ige szólt 
hozzám, például a feleségem 
nagy betegsége idején: „Az 

 

Hétköznapjaink 
Találkozás 

Fésűs Károllyal 
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én segítségem az Úrtól 
van.” (Zsolt 120,1), „Én elje-
gyeztelek téged magamnak örök-
ké, és pedig igazsággal és ítélet-
tel, kegyelemmel és irgalommal, 
jegyeztelek el. Bizony, hittel 
jegyeztelek el téged magamnak, 
és megismered az Urat.”(Hós 
2,18–19) – később ez is na-
gyon személyessé vált. Ked-
ves igém a 2Móz 4,12 is: 
„Most hát eredj, és én leszek a 
te száddal, és megtanítlak téged 
arra, amit beszélned kell” - ezt 
érdekesen hozta elém Isten. 
Építőanyag-nagykereskedést 
vezettünk egy hittestvérrel, 
akinek a házassága válságba 
jutott. A feleség kereső, a férj 
hívő volt, mégis a váláson 
gondolkodtak. Beszélni sze-
rettem volna velük, de nem 
tudtam, hogy kezdjem. A 
három fiuk miatt is aggód-
tam a házaspárért. Vagy egy 
hétig gondolkodtam róluk, 
mire Isten elém hozta az igét 
a 2Móz 4,12-ből. Ekkor tud-
tam elindulni hozzájuk, és 
beszélni velük a Kolossé 
levél alapján, hogy hogyan 
bánjon férj és feleség egy-
mással. Imádkoztunk a vé-
gén, és a több tonnás teher 
elmúlt rólam. Örömmel tölt 
el, hogy később úgy dön-
töttek, együtt maradnak. 

Mikor, hogyan kerültél el 
Viskről? 

Pasarétre úgy kerültem, 
hogy Solymáron és környé-
kén vállalkoztam 17 évig, 
aztán váratlanul szívinfark-
tust kaptam 47 évesen.  Ak-
korra már befogadtam az Úr 
Jézust. A műtét előtt azt 

mondtam az orvosnak, hogy 
a kezét az Úr Jézus vezeti 
majd. A műtét után azt 
mondták, nem élek sokáig, 
ha folytatom a korábbi élet-
módomat, mert 20 éves koro-
mig sportoltam, nem ciga-
rettáztam, de 20-tól 50 éves 
koromig cigiztem. Meg is 
szégyenültem az infarktus 
után, mikor a kórházban, a 
pizsama zsebében a cigit 
szorongattam. Akkor emlé-
keztetett az én Uram, hogy 
megölöm így magamat. 
Nyolc hónap telt imádság-
gal, kértem Istent, vegye el 
tőlem a nikotint, még a kívá-
nását is. Nyolc hónap után 
egy reggel olvastam ezt 
Spurgeonnél: Meddig dédel-
geted kicsi bűneidet? Így 
értettem meg, hogy végre 
szabad vagyok. Isten elveszi 
kegyelmesen a függőséget. 

Akkor hazaköltöztünk 
Viskre, több évre. A nagylá-
nyunk tanárnő, a fiunk épít-
ész lett. Nem szerettem volna 
visszajönni Budapestre, de 
mikor kiderült Réka lányunk 
különleges zenei tehetsége, 
dönteni kellett, hogy a 14 
éves lányomat egyedül elen-
gedem-e Budapestre. a Bar-
tók Béla Zeneművészeti 
Szakgimnáziumba, vagy 
befagyasztom az otthoni 
vállalkozásomat, és vele jö-
vök. 2016-ban felköltöztem a 
kislányommal Budapestre, és 
gyülekezetet keresve kerül-
tem Pasarétre és Kelenföldre. 
De igazából még a viski re-
formátus gyülekezethez tar-
tozónak érzem magam. Mi-

kor Réka kisebb volt, ő ma-
gyarázta így a solymári 
szomszédoknak, hogy itthon 
Pesten, otthon Visken va-
gyunk… Itthon járok a keddi 
férfiórára, a csütörtök esti és 
a vasárnap nyolcas istentisz-
teletre, és elszomorított, 
hogy a kárpátaljai életről, 
hitéletről tájékozatlanok az 
itteni testvérek. Ezért szer-
veztem nekik Kárpátaljára 
hat évvel ezelőtt egy utat, 
ahol Horkay Sámuel baráto-
mat, hittestvéremet kértem 
fel:  vezessen végig minket a 
nevezetességeken is, a gyüle-
kezeten is, így jutottunk el 
Csongorra is, megyei csen-
desnapra, a szenvedélybete-
geket mentő misszióba. 
Ahogy pedig kitört a háború 
2022-ben, sokan megkerestek 
testvérek, hogy adományt 
ajánljanak fel. El is tudtunk 
juttatni adományokat idős 
egyedülálló asszonyoknak, 
viski nagycsaládoknak, és 
minden adománykézbesítő 
alkalmat igyekeztünk Cson-
goron hitmélyítő alkalmak 
felkeresésével is összekap-
csolni. Adományt vihettünk 
innen, Pasarétről a beregszá-
szi roma gyülekezetbe, mely-
nek a lelkésze, Barta Elemér 
nemrégiben Drégelypalán-
kon, a Pasarét által támoga-
tott misszióban tett bizonysá-
got. 

A negyedik kedves igéd is 
olvasható a névjegyeden: 
„Bízzatok: én vagyok, ne félje-
tek.” (Mk 6,50) 

Ez különösen a munkám-
ban, az építőanyag-
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vállalkozásban fontos, mert 
az üzleti életben egyszer üres 
az ember pénztárcája, egy-
szer szinte milliomos. Emlék-
szem, egyszer nehéz helyzet-
ben álmodoztam, de jó lenne, 
ha csak száz dollárom lenne, 
mennyi mindent meg lehet-
ne oldani. Alig léptem párat 
az utcán, előttem feküdt az 
utcán egy százeurós, fel-
vettem, és láttam, csak játék-
pénz volt. Ilyen humora van 
az Úrnak. Örömömben ne-
vettem is. De ez akkor na-
gyon sarkalatos pillanat volt. 
Arra ébresztett rá Isten, hogy 
Ő nem hagy magamra. Mert 
morzsákért könyörgünk, 
amikor Isten komoly ajándé-
kot akar adni. Ajándék a 
szívroham óta a 17 év, hogy 
élhetek, ajándékok a gyere-
keim, unokáim, a hitvesem. 

1980-ban házasodtatok ösz-
sze. 

Mikor mi kimondtuk az 
igent, azt egy életre mondtuk 
ki. Rengeteg nyomorúság is, 
rengeteg buktató is volt a 43 
év alatt, de az első évek na-
gyon sikeresek voltak, együtt 
voltunk, otthon dolgoztunk, 
két gyermeket kaptunk, két-
szintes házat építettünk. A 
Szovjetunió összeomlása 
minket is megviselt, sokak 
pénze odaveszett, de mi in-
kább vidámak voltunk, mert 
pénzünkből a házunkat épí-
tettük föl. Addig is kerestük 
Istennel a kapcsolatot, csak 
az Úr Jézust nem ismertük 
még, amikor jöttek a tragédi-
ák, szülők, nagyszülők halá-
la. Viszont pont ezáltal 1996-
ban szólítottam meg Istent, 
hogy egyre kérlek, Uram, 
hogy a feleségemet tartsd 
meg a sok tragédia ellenére 
is. És meghallgattatott az 
imádság. Az Úr kegyelméből 
2000 elején a feleségem is 

befogadta az Úr Jézust a szí-
vébe.   

Milyen tervekkel indulsz 
2023-nak? 

A kárpátaljai helyzet fog-
lalkoztat. Az itteni szeretetet, 
adományokat szeretném az 
ottaniakhoz eljuttatni, és az 
ottaniak nagy bizalmát, re-
ménységét, lelki erejét szeret-
ném megismertetni az itteni-
ekkel: ott a nyomorúságban, 
villany nélkül sokszor, na-
gyobb bizalommal vannak a 
jövőben, mint itt. Fel kell 
építeni az Isten templomát, 
és bárhonnan jön az ember, 
egy a feladata, bizonyságot 
tenni az Úr Jézus Krisztusról. 
Hadd szeresse a pasaréti a 
viskit, csongorit, beregszá-
szit, és hadd imádkozzon a 
kárpátaljai testvér a pasaréti 
hittestvérekért! 

Beszélgetőtárs:  
Budai Gabriella 

MISSZIÓS HÍREK 
  

Indulás Vanuatura Hála az Úrnak, Mikinek jól sikerült a 
karácsony előtti műtétje, és mostanra 

már a vanuatui visszautazásunk pontos 
időpontja is véglegesedett: február 15-én 
indulunk, előreláthatólag 3 évre. 

Hálásak vagyunk Istennek a július 

óta itthon töltött időért: az országszerte 
összesen több mint 30 missziói beszá-
moló (részletesebben a wycliffe.hu/2022-

eloadasok oldalon) mellett néha tudtunk 
kicsit pihenni, készülődni is. A beszámo-
lók közül örömmel emlékezünk vissza a 

december 18-i alkalomra itt a gyülekeze-
tünkben. Köszönjük szépen az ima- és 
anyagi támogatást is, melyek lehetővé 

teszik, hogy továbbra is együtt szolgál-
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juk Istent a föld túlsó felén az ott élő 
emberek között. A február 12-i 10 órás 

istentiszteleten lesz az újabb kibocsátá-
sunk, mely a mostani hazalátogatásunk 
utolsó vasárnapja lesz. 

Februárban a kinti szervezetünk kon-

ferenciáján veszünk részt, és március-
ban már a Trenem Tingting bibliaismere-
ti tanfolyam szervezése-vezetése lesz az 

első feladatunk. Tannára márciusban 
tervezünk visszautazni a fővárosból, 
ahol Noel és Málna foly-

tatják a helyi iskolában a 
tanulmányaikat. Az aláb-
bi interjú a templomunk-

ban készült, melyben be-
számolunk elhívásunkról 
és munkánkról: t.ly/7AcR 

Öleléssel: a Greizer család 
 

Csépe Andrea levele a 
pasaréti gyülekezetnek 

2021 tavaszán, 
a járvány harma-
dik hulláma ide-

jén szívszorító 
híreket hallottam 
számomra kedves 

emberekről, akik 
magányosan hal-
tak meg a kórház-

ban, mert nem 
lehettek mellettük 
a szeretteik, és a 

túlterhelt ápolók 
is csak futtában 
tudtak megállni 

az ágyuknál. Ek-
kor – mondván, hogy egy pohár vizet és 
néhány jó szót szakképzettség nélkül is 

adhatnék – jelentkeztem önkéntes segí-
tőnek az egyik budapesti kórházba. Vé-
gül nem a Covid-, hanem a krónikus 

belosztályra vettek fel. Egy évet töltöttem 
ott. Néhányan hősként tekintettek rám, 
pedig azt hiszem, a betegek mellett én 

kaptam a legtöbbet – hiszen tudjuk, 
hogy „aki mást felüdít, maga is fel-
üdül” (Példabeszédek 11,25). A legfel-

emelőbb az volt, amikor a szenvedőkkel 
a Megváltóról válthattam szót, Aki éle-

tünkben, halálunkban mindannyiunk 
egyedüli vigasza lehet. 

*** 

2022 májusában, két és fél év után 
újból elrepülhettem Keletre. Utazásom fő 

célja az volt, hogy felszámoljam a főváro-
si lakásbérletet, amit nincs értelme 
fenntartani, ha már nem tervezek tartós 

kintlétet. A több mint húsz év minden 
írásos anyagát digitalizáltam, elosztogat-
tam, ill. (biztonsági okokból) megsemmi-

sítettem. Személyes holmimat egy utcá-
val arrébb, egy kedves testvérnél helyez-
hettem el, aki ragaszkodott hozzá, hogy 

ezután mindig nála szálljak meg. 

*** 

Ami pedig a lehetséges feladatokat 
illeti: két évvel ezelőtti levelemben emlí-
tettem, hogy Istenemnek talán célja van 

a könyörületesség adományával az éle-
temben. Mivel szolgálati területeinken is 

sok a szenvedő 

ember, missziónk 
már húsz évvel 
ezelőtt kidolgozott 

egy bibliai alapú 
t r a u m a k e z e l ő 
programot. Ez – a 

világszerte mutat-
kozó érdeklődés 
miatt – úgy kinőt-

te magát, hogy 
2012-ben mások-
kal együtt létre-

hoztunk erre a 
célra egy külön 
szervezetet: a Tra-

uma Healing Institute-ot (Traumakezelő 
Intézetet). A kiégésből lábadozva, a Ho-
gyan tovább? kérdéssel Isten előtt állva 

ez a szolgálat jött elém. Vezetőim egyet-
értésével jelentkeztem a THI által meg-
hirdetett alapképzésre, amelyet 2021 

decemberében az interneten keresztül el 
is végeztem. Nagy örömömre csatlakozott 
hozzám itthoni személyzetis munkatár-

sam, B. Cecília, akinek szintén felkeltet-
te érdeklődését a program. 
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Ahhoz, hogy a 
haladó tanfo-

lyamra is jelent-
kezhessünk, Cili-
vel le kellett bo-

nyolítanunk két 
foglalkozássoro-
zatot. Ez a mód-

szer nem egyéni 
lelkigondozásra, 
hanem bibliai 

tanításon alapu-
ló, csoportos be-
s z é l g e t é s e k r e 

épül. Az alapso-
rozat hat témája: 

1. Mi sebezheti 
meg a szívet? 

2. Mi segíti a szív sebeinek gyógyulását? 

3. Mi történik, amikor gyászolunk? 

4. Ha Isten szeret minket, miért szenve-

dünk? 

5. Fájdalmunkkal a kereszthez 

6. Hogyan bocsáthatunk meg mások-
nak? 

Az első csoporttal 2022 tavaszán há-
rom szombaton találkoztunk az interne-

ten, a másodikkal pedig augusztusban, 
egy hosszú hétvégén élőben. Ezután Cili-
vel sikeresen elvégeztük novemberben a 

haladó képzést. Így már szabadon szer-
vezhetünk foglalkozásokat Magyarorszá-
gon (mert itthon ugyancsak hiánypótló 

ez a program), illetve én Dél-Ázsiában is. 
Ott a szolgálatunk – a többi munkaág-
hoz hasonlóan – a helyiek felkészítésére 

irányul. 

Mostanra tehát úgy körvonalazódott 
a helyzetem, hogy időm nagyobb hánya-
dát itthon töltöm: részben traumakezelő 

foglalkozások, részben a misszióban 
szerzett személyes tapasztalataimról szó-
ló beszámolók tartásával. Dél-Ázsiába 

igény szerint az írásolvasás-tanítással 
vagy a traumakezeléssel kapcsolatos 
feladatokra alkalmanként utaznék ki. 

Legközelebbi jelentkezésemig szere-

tettel búcsúzom:  

ANDREA 

Nógrádi 
karácsony 
A nógrádi szolgálatban 
a rendszeres alkalmak 

mellett december 18-ra, 
advent negyedik vasár-
napjára vártuk Pasarét 

vezető lelkipásztorát, 
Horváth Gézát. Igyekez-
tünk Drégelypalánk 

községben és máshol is 
hirdetni az alkalmat, a 
g y e r e k m u n k á s o k o n 

keresztül is eljutott a 
hír a családokhoz. Itt 
köszönjük meg egész 

éves munkájukat: az ő kéthetenkénti 
rendszeres alkalmaik rengeteget jelente-
nek a gyerekek életében.  

A gyerekmunkások munkája mellett 

sokat számít, hogy drégelypalánki szék-
helyű alapítványunk fel tudott venni egy 
közmunkást szeptember végétől február 

végéig. Ő készített fel gyerekeket komoly 
adventi versekkel, amit előzőleg 17-én, 
szombaton előadtak a művelődési ház-

ban, egy mesemondó testvérünk meséi-
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vel kiegészítve jó műsor kerekedett belő-

le. Másnap Horváth Géza lelkipásztor 
testvérünk érkezésekor a gyerekek újra 
előadták a verseket – volt, aki megköny-

nyezte az istentisztelet végén, hogy ilyen 
lélekemelésben lehetett része. Közmun-
kásunknak, Évának is nagy köszönet jár 

a felkészítésért. 

A gyerekek műsora után Horváth 
Géza nagytiszteletű úr szolgált az igével 
a zsúfolásig megtelt imaházban. Lukács 

evangéliuma 1. részének 78–79. verse 
volt az ige: „Meglátogat minket a felkelő 
nap magasságából, hogy világítson azok-

nak, akik sötétségben és a halál árnyé-
kában lakoznak, hogy lábunkat a békes-
ség útjára igazítsa”. A felnőttek és gyer-

mekek figyelemmel hallgatták végig az 
istentiszteletet, elgondolkozhattunk, ki 
milyen lelkülettel várta – várja vissza 

Jézus Krisztust. Valószínű, sokan gon-
dolják, hogy érdemes komolyan venni: 
sokan járultak az alkalom után úrvacso-

rához, reméljük, a félelem mellett az is-
tenszeretet is ott van a szívekben (egy 
későbbi alkalmunk arról is szólt, hogy a 

népek félelemből visznek ajándékot Is-
tennek – látva saját népén a gondosko-
dást). Továbbra is megtartjuk a szerdai 

bibliaórákat és a vasárnapi alkalmat.  

Reménykedünk abban, hogy kitartó 
ottlétünk hatással van a falu életére, ha 

nem is mindig látszik a 
közvetlen hatás. Várunk 

továbbá szolgálókat köz-
munkásunk, Éva mellett 
is – köszönjük, akik ed-

dig segítettek, nélkülük 
nehéz lenne!  

Köszönjük Pasarétnek az 
adományokat, amik a 

családok életét megköny-
nyítették.  

Köszönjük a gyerekmun-
kásoknak, hogy az év 

utolsó napján elvitték 
kirándulni a gyerekeket a 
várhoz! Köszönjük teoló-

gus testvérünk szolgála-
tát is az úrvacsora osztá-

sánál. Mindamellett várjuk azokat is, 

akik csak egy kirándulásra jönnek, és 
közben betérnek egy imádságra.    

Január 15-én Barta Elemér kárpátal-
jai lelkipásztor testvérünket vártuk szol-

gálni: a boldogmondásokkal jött és el-
mondta, hogy Beregszászon ők boldogok. 
Hatezer fős kisebbség között szolgál, 

öröm a bizonyságtételét hallgatni 
(megnézhető: youtu.be/IJakFIGj04Y ) – 
ígérte, jön máskor is.  

Közmunkás testvérünk, Éva remény 

szerint felkészíti a gyerekeket február 
végére Max Lucado darabjának előadá-
sára a művelődési házban.  

Még egyszer köszönünk mindent, és 

köszönjük, ha mindenki imádkozik a 
munkásokért, a háttérért (a bérelt ingat-
lant ne vegye meg más, és legyen ellát-

mány – sokszor nélkülözünk); továbbra 
is gyűjtünk templomra is; ha be tudunk 
ruházni az imaházba, annak is örülünk.  

Kérünk imádságot azokért is, akik 

másik faluba hívogatják a hívőket – in-
kább jöjjenek közénk; a konfirmáció elő-
készítőre járókért is, hogy lehessen ná-

lunk egyház!  

Mindennel együtt – hogy alapvetően 
lehetetlen a szolgálat, hogy nagyon ke-
gyelemre szorulók vagyunk, hogy a go-

nosz igyekszik pusztítani – mégis hálá-
sak vagyunk.  NAGYÁGI ROLAND 



30 Áldás, békesség! 2023. február HIRDETÉSEK 



Áldás, békesség! 31 2023. február HIRDETÉSEK – KISEBBEK 

 

 

 

 

A  KI- 

 

 

SEB- 

 

 

BEK 

 

 

HÍ- 

 

 

REI 

 

 

Nagyon népszerűnek bizonyult a 
januári korcsolyázós programunk, 
több mint 30-an csúszkáltunk a 
Marczibányi téri jégsátorban.  Idén 
először egy igazi jéghoki játékossal 

lehetett kergetőzni, hiszen Kolos 
beállt a gyerekmissziós szolgálatba! 
Videóbeszámoló a csatornánkon: 
youtube.com/pasakids 
Programjaink: twitter.com/pasakids 



32 Áldás, békesség! 2023. február 

 

 

2002 

A Budapest-Pasaréti Református Gyülekezet hírlevele 
1026 Budapest, Torockó tér 1. Tel: 356-4019 

refpasaret.hu Lelkészi hivatal: K 9-11, Cs 16-18, V 9-10 

Áldás, 
békesség! 

Köszönjük 

 hogy békében és fűtött temp-
lomban jöhetünk össze az ige 
hallgatására, 

 hogy az Úr megadta a gyüleke-
zet működéséhez szükséges 
anyagiakat az elmúlt évben is, 

 hogy sok szív és kéz indult meg 
a támogatás gyűjtési akciókra,  

 a gyülekezetben szolgáló szá-
mos testvérünk hűségét és oda-
szántságát. 

Kérjük 

 A szomszéd országban dúló 
háború megállítását,  

 Isten vigasztalását elhunyt test-
véreink szeretteinek,  

 hogy kísérje áldás az új orgona 
elkészítésének és felépítésének 
minden lépését, 

 a Missziói munkaterv megvaló-
sításához az Úr támogatását, 

 hogy az Úr vezesse a gyüleke-
zetet az idén esedékes presbi-
terválasztásban. 

MEGHÍVÓ 

Istentisztelet vasárnap 800 és 1000 (online közvetítés) 

csütörtök 1800 óra (online közvetítés) 

Úrvacsora a hónap utolsó vasárnapján 

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

családos: 3 csop. váltakozva – szo. 1700; 

házaspáros: 3 csoportban kéthetente szer-

da 1730, 1800 , 1900   Ifjúsági órák: vas 1700, 

pé 1800 fiatal felnőtt: vas 1700, kedd 1830, 

sze, pé 1800   kéthetente sze 1830, kéthetente 

szo 1700 

Imaközösség vasárnap 730 és 930  csütörtök 1700  

Kóruspróba csütörtök 1900 - 2030  

Gyermek  
alkalmak 

Gyermekistentisztelet: vas 800 és 1000  

Gyülekezeti hittanórák: csütörtök 1630 

Gyermekmegőrzés a vasárnapi és ünnepi istentiszt.  alatt 

Kútvölgyi idősek 
otthona (újra!) 

péntek 1530 


