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„Aki bízik az ô gazdagságában,
elesik; de mint a fa ága, 
az igazak kivirágoznak.”

(Péld 11,28)
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„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez,
úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem!”
(Zsoltárok 42,2)

„Juliannás” áhítatainkon ebben az évben a
bibliai állatok tanítottak bennünket. Hétfô
reggelenként iskolásainkkal egy-egy állatra
figyeltünk, majd ennek kapcsán arra az Igére,
amelyben valamilyen formában ez az állat is
szerepelt.

A minap éppen a szarvas került terítékre.
Átgondoltuk, milyen nemes állat, évente úju-
ló és ágazó agancsa sok vadász számára áhí-
tott zsákmány. A magyarországi állomány vi-
lágviszonylatban is elsôk között van.

Számunkra most mégsem az agancs volt a
döntô, hanem a 42. zsoltár Igéje alapján az a
szomjúság, amellyel a szarvas vágyik a folyó-
vízre. Ahogyan nagy távolságot is megtesz,
csak hogy friss, üde forrásvízzel olthassa
szomját.

Megemlékeztünk Szenci Molnár Albert-
rôl, az európai hírû költô-lelkipásztorról, aki
felejthetetlen szépséggel írta át a bibliai Igét
éneksorrá: „Mint a szép híves patakra a
szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra,
és hozzá fohászkodik…”

Ezt a lelki szomjúságot példázta a szarvas
nekünk. Emlékeztünk arra, hogy régebben
milyen nagy utakat megtettek a konferenciák-
ra igyekvôk a lelki eledel és ital érdekében.
Már elôzô nap kerékpárra szálltak Tiszántúl-
ról is fiatalok, hogy a tahi, alcsúti, szárszói
hetekre idôben érkezzenek.

Felelevenítettük, ahogyan 16 éve itt a Fa-
sorban egy csendes, inkább idôsebbekbôl álló
gyülekezetet találtunk, amely még a földszint
felét is alig töltötte meg vasárnaponként.
Álomnak tûnt, majd imádságunkká lett a ké-
rés, hogy a karzaton is legyenek igehallgatók.

Évek múltán megkaptuk, mert vágyakozó
szívû testvérek jöttek az Ige folyóvízére. Ma-
napság is jönnek vidékrôl, nagyobb távolsá-
gokról, de Budapest külsô kerületeibôl is
azok, akik itt találtak éltetô lelki forrásra.

Jones Maryre is kitértünk, aki Walesben
élt, mint kisleány. Szíve vágya lett, hogy saját
Bibliát vásárolhasson magának. Gyûjtögette
a filléreket, majd amikor úgy gondolta, hogy
elegendô összegyûlt, nagy útra indult a városi
lelkipásztorhoz, hogy megvegye a régóta áhí-
tott könyvet. Mikor a lelkész meglátta a kis-
lányt, és az elé letett filléreket, amelyek a
Biblia árának a századrészét sem tették ki,
megesett a szíve a kisleányon. Odaadta neki
saját Bibliáját. De ezzel még nem fejezôdött
be a történet. Lelkésztársait összehívta, és fel-
indult szívvel elhatározták, megalapítják a
Brit és Külföldi Bibliatársulatot. Ez a Társulat
azután évszázadokon át olyan mennyiségben
adta ki az angol és más nyelvû Bibliákat,
hogy nagyon sokan részesülhettek áldásai-
ban. Itt Magyarországon is számos otthonban
van olyan Biblia, amelyet ez a Társulat adott
ki. A szomjas lelkû kisleány, Jones Mary buz-
góságát ennyire megáldotta Isten!

Bekerült az áhítatunkba az a nagy csiz-
más baranyai idôs bácsi is, aki felutazott Bu-
dapestre, a református sajtóosztályra, hogy
Bibliát vásároljon. Míg ott várt a sorára, két
lelkipásztor mellette beszélgetett arról, hogy
megemelkedett a Bibliák ára. Egy ideig hall-
gatott az öreg, de amikor hosszabban is errôl
értekeztek a papok, egyszer csak megszólalt:
– Kik maguk, kérem? Maguk drágállják a
Bibliát? Az Isten Igéje minden pénzt megér!
Én Baranyából jöttem azért, hogy végre le-
gyen saját Bibliám. Sajnos eltékozoltam az
életemet, most öreg fejjel kaptam élô hitet.

A SZARVAS
MAGVETÉS



Minden pénzt megadok a Bibliáért, mert
megéri.

Elszégyellték magukat a lelkészek, és
meglepôdtek azon, hogy valaki ilyen szomjú-
sággal vágyik Isten Igéjére.

Azzal zártuk áhítatunkat, hogy kértük Is-
tent, adjon nagy-nagy szomjúságot a szívünk-
be az Ige itala után. Hogy ne vegyük magától
értetôdônek a lehetôséget, hogy ebben a gyö-
nyörû – Közép-Európa egyik (talán) legszebb
– református templomában hallgathatjuk,
nagy gyülekezet közösségében és iskolai kö-
zösségben is az Igét. Adja meg nekünk, hogy
szívünk vágya legyen olvasni, hallgatni min-
denkor Isten üzenetét, keresni a csendeshetek
alkalmait is, amelyeken letelepedhetünk a

Forrás mellé, és beteljesedhet rajtunk az Ige
ígérete: „Áldott az ember, aki az Úrban bízik,
akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz,
mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig
ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hôség,
lombja üde zöld marad. Száraz esztendôben
sincs gondja, szüntelen termi gyümölcsét.”
(Jeremiás 17, 7–8). – Úgy legyen! Ámen!

Íme, most a felnôtt Olvasókat is „been-
gedtük” a hétfôi áhítatra. Egyébként több szü-
lô, nagyszülô is részt vesz az alkalmakon. A
következô tanév során az iskola felôli temp-
lombejáraton bárki bejöhet közénk, aki 7.40-
tôl 8 óráig szeretne részesedni a „gyermekek
asztaláról lehulló” igei morzsákból.

Végh Tamás lelkipásztor
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• Február 17-én: Elindítottuk a tavaszi felnôtt konfirmációs sorozatot, mely sokak örömére
szolgált.

• Február 20-án: Az ifjúsági istentiszteleten folytatódott a Lélek gyümölcse sorozat – a szí-
vesség szelettel, Somogyiné Ficsor Krisztina szolgálatával.

• Február 25-én: A Julianna iskola szülôi estjét jó hangulatban töltötték szülôk és pedagógu-
sok. Az esten az elôzô évekhez képest jóval többen vettek részt, külön öröm volt, hogy gyü-
lekezetünk presbiterházaspárjai is jelen voltak.

• Március 5-én: Ôrizôk címmel a férfiak részére rendezett csendesnapon mintegy 80 férfi
testvérünk vett részt.

• Március 6-án: Zenés áhítatunkon a fasori
gyülekezet zenészeinek délutánját tartot-
tuk, Igét hirdetett Pataki András Dávid lel-
kipásztor.

• Március 13-án: A templomunkban 25 és
50 éve konfirmált testvéreinket köszöntöt-
tük, és áldást kértünk életükre az isten-
tisztelet keretében.

• Március 20-tól: Új Keresztkérdések tan-
folyamot indítottunk. Ifjúsági istentiszte-
letünkön a Lélek gyümölcse sorozatban a
jóság volt a téma Földvári Tibor pasaréti
lelkipásztor szolgálatával.

• Március 26-án: Megkezdtük a megújult
Isten Táborában a tavaszi munkálatokat.

• Március 27-én: Felnôtt testvéreink keresz-
telésének és konfirmációjának ünnepi al-
kalmát tartottuk.

• Április 9-én: Szülôi csendesnapot rendez-
tünk iskolánk, óvodánk, gyülekezetünk
szülôinek Ki neveli a gyereket? címmel.

• Április 10-én: A Julianna iskola családi
istentiszteletén együtt lehettünk a szülôk-
kel, pedagógusokkal – a 3. osztályos diá-
kok és az iskola énekkara szolgált.

• Április 15-én: A Julianna iskola volt a há-
zigazdája az idén az Éneklô ifjúság hangversenyének, amelyet idén a VI. kerületi Önkor-
mányzat templomunkban rendezett meg, és amelyen a kerületi iskolák kórusai léptek fel.

A  L E G U T Ó B B I H A R A

A 25 és 50 éve konfirmált testvéreink köszöntése

Veres Ádám a felnôtt konfirmáción

Családi kirándulás
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• Április 16-án: Händel ritkán játszott, fiatalkori oratorikus operája, az Il trionfo del Tempo
e del Disinganno hangzott fel templomunkban az Aura Musicale együttes tolmácsolásában,
szólót énekelt Lax Éva, Kertesi Ingrid, Dévényi Judit és Kálmán László.

• Április 17-én: Gyülekezeti családi napunkat a Terényi Családi Kórus koncertje tette gazda-
gabbá. Délután az ifjúsági istentisztelet témája a hûség volt, az Igét Végh Tamás lelkipász-
tor hirdette.

• Május 1-jén: A Zenés áhítat keretében a Groningeni Martinikerk holland gyülekezeti kórus
lépett fel templomunkban.

• Május 7-én: Presbitereink feleségei egy csendesnapot töltöttek el együtt az Ige mellett,
egymást is erôsítve.

• Május 13-tól 15-ig: Somogyi Péter lelkipásztor vezetésével gyülekezetünk küldöttsége test-
vérgyülekezetünknél, Torontálvásárhelyen vendégeskedett. Igét hirdetett Somogyi Péter.

• Május 21-én: Gyülekezeti kiránduláson vehettünk részt. 

• Május 22-én: Fiataljaink konfirmációi hitvallás- és fogadalomtételének ünnepi alkalma volt. 

• Május 24-én: Megemlékeztünk a két évvel ezelôtt elhunyt dr. Hôs Gézáné szeretett lelki-
pásztor testvérünkrôl. 

• Május 28-án: Missziói csendesnapot tartottunk, amelynek keretében a gyülekezetben szol-
gáló testvérek töltöttek el együtt egy napot. 

• Június 5-én: Zenés áhítatunkon a Kammerton együttes vonósnégyese volt a vendégünk

N G S Z Ó Ó TA T Ö R T É N T

Fiataljaink konfirmációi hitvallása és fogadalomtétele május 22-én
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Március 5-én újra férfiakkal telt meg a gyüle-
kezeti terem. Egy napra megállt a század,
hogy fegyverét maga mellé téve meghallgas-
sa Somogyi Péter fasori, Schaller Tamás mo-
nori lelkipásztor, és a pároskört vezetô Tolnay
Lajos eligazítását. 

Katonához illô témáról, az ôrzésrôl volt
szó, és az ahhoz kapcsolódó parancsról: „a
rád bízott drága kincset ôrizd meg, a bennünk
lakozó Szentlélek által” (2Tim 1,14).

E sorok írója igazi katona már nem lehe-
tett. Talán ezért is tartotta az ôrzést eleinte ha-
szontalan és unalmas dolognak, ami mások
feladata. Ô érdekesebb foglalatosságokra hi-
vatott – a biztonságról, védelemrôl közben
gondoskodjon más. Milyen távolinak tûnt szá-
mára Isten parancsa az elsô emberhez, hogy
ôrizze és mûvelje az édent. Hiszen a társadal-
mi munkamegosztás ma már lehetôvé teszi,
hogy csak egyesek foglalkozzanak földmû-
veléssel, csak néhányan ôrzéssel, megint má-
sok meg azzal, amihez kedvük van, gondolta.

A teremben a bajtársak már komolyan, vára-
kozással telve ültek, amikor Somogyi Péter
kezdô áhítata szembesítette ôket feladatukkal.
Az „ôrzés ellenôrzésérôl” beszélt. Arról,
hogy az ôrzôkön számon kérik, amit rájuk
bíztak. Az ember pedig menthetetlenül el-
vesztegette az édent, amit Isten rábízott. 

Megdöbbentô, hogy a Biblia szerint a ki-
ûzetés után már nem az ember ôrizte az édent,
hanem az angyalok – éppen az ember elôl.
Így vesztegetjük el ma is kapcsolatainkat,
értékeinket. Az ember kezébe akarja venni a
sorsát, ahelyett, hogy ôrt állna azon a helyen,
ahová Isten állította. „Add ki az örök-

ségemet!” – mondta a tékozló fiú. „Majd én,
egyedül!” – mondják ma is sokan. A szabad-
ság mámora, a független boldogulás illúziója
vonzóbb az Istennek szolgáló, hûséges ôr sze-
repénél. És ahogy ôrhelyünket elhagyva las-
san elfogy mindenünk, Istentôl távol úgy ve-
szünk el lassan mi magunk is. De az Úr nem
érdemeink szerint értékel. Van visszaút: Jézus
megnyitotta a visszatérés ajtaját. Azt, amit
senki nem zárhat be. 

Isten az ôrzést minden férfinak feladatul
adta, nem csak egyeseknek. E sorok írójának
itt eszébe jutott, hogy amikor Isten családot,
otthont bízott rá, megtapasztalta, hogy ezek
ôrzése csakis az ô feladata lehet, amit senki
sem végezhet el helyette. 

Nehéz volt felvenni a szolgálatot, ma is
sokszor küzd vele. Hogy neki kell bezárni az
otthont védô valóságos és lelki ajtókat, neki
kell ébernek lenni, és védeni a várfalakat.
Nem dôlhet hátra kényelmesen, kedvtelé-
seinek élve, hogy más végezze el számára ezt
a szolgáltatást. 

Aznap többször elhangzott a kérdés: „Mit
kell ôrizni?” A legegyszerûbb válasz ez: azt,
ami értékes. Az ember értékrendje azonban
mérhetetlenül hamis és önzô. Hiábavalót
gyûjtünk, értéket tékozlunk. Somogyi Péter
két király példáját állította egymás mellé.
„Országomat egy lóért” – a bukott III.
Richárd mindenét odaadta volna, hogy életét
mentse. De senki sem segített, 33 évesen oda-
veszett. Egy másik király, Jézus, 33 évesen
máshogyan adta oda életét, felbecsülhetetle-
nül értékes ajándékot adva ezzel a tékozló
embernek. Emberi értékrendünket ezért át

Az ôrök eligazítása
Férfi csendesnap a Fasorban

ELLEN-ÔRZÉS
MIT KELL ÔRIZNI?
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kell rendeznünk. Az átértékelôdés általában
válsággal jár, ám ettôl nem kell félnünk, hi-
szen ez rendet hozhat az értékek világában. El
kell engedni, amihez ragaszkodunk, és ra-
gaszkodnunk kell ahhoz, amit elengedünk.

Mit kell még ôrizni? Minden féltett do-
lognál jobban kell ôrizni a szívet (Péld 4,23).
Cselekvéseink ugyanis a szív természetén
múlnak. Nem házaink vannak igazán ve-
szélyben. A lelki közbiztonság ma rosszabb,
mint az utcai. Ha nem állunk ôrt, a bûn a szí-
ven keresztül birtokba veszi életünket. A fér-
finak emellett ôrizni kell a családját, a rábí-
zottakat is. A házastársaknál a ragaszkodás
annyit tesz: hûséggel ôrizni. Ha azonban
nincs a helyén, a férfi engedetlensége elso-
dorhatja a családtagokat is. Jónás nem akart
hallgatni az Úrra, és miatta mások is majd-
nem odavesztek. Pál apostol viszont az Úrra
nézett, és így mások engedetlenségét is meg-

állította. Mi hogyan állunk meg a viharban?
Bajba sodrunk, vagy ellenkezôleg, megmen-
tünk másokat?

Schaller Tamás is szembesítéssel kezdte elô-
adását. Mi, férfiak, sokszor vagyunk úgy,
mint az asszonyok, akik keresik Jézust, és si-
ránkoznak, hogy elvitték az ô urukat. Hiszen
könnyebb külsô hatásra hivatkozni, arra,
hogy valaki más akadálya hívô életünknek,
hogy letérít bennünket az útról. Pedig az igaz-
ság az, hogy mi vagyunk, akik nem ôrizzük
meg szívünket. „Az asszony, akit mellém
adtál” – mentegetôzött Ádám. Pedig Isten ôt
valódi közösségre vette maga mellé. Válaszút
elé állította, felelôsséget adott neki, amivel ô
nem tudott élni. Ma is sokan képtelenek Isten
mellett dönteni, jól élni a rájuk bízott felelôs-
séggel. Gyakran éppen az asszonyok dönte-

AMIT ISTEN RÁNK BÍZ – NEM TÖBBET
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nek helyettük. Van persze ellenpélda is: so-
kaktól az elmúlt évtizedekben sanyarú hely-
zetben sem lehetett elvenni Jézust. 

Schaller Tamás is feltette a nap kérdését,
és válaszokat is adott. Mit kell ôrizni? Azt,
amit Isten ránk bíz. És nem többet. Isten nem
várja el, hogy mindenhol helytálljunk. Ami-
kor megpróbálunk többet tenni, mint amit Is-
ten ránk bízott, megjelenik életünkben a
stressz. Aki többet akar szolgálni, mint amire
elhivatott, azt gyakran inkább az embereknek,
és nem az Istennek való megfelelés vágya
hajtja. Pedig az ôrzést nem mindig látják má-
sok, nem látszik a kirakatban. Az igazi érték,
a drága áru – a raktárban van. És gyakran
mást ôrzünk, mint amit kellene. „Egész
életemben azért küzdöttem, hogy feljussak a
létrán, és amikor feljutottam, akkor láttam,
hogy rossz falnak van támasztva a létra” –
idézett a lelkész valakit.

Mit ôriz az ember legszívesebben? Azt, ami
értékes neki. Aki nem szereti a gyermekét, fe-

leségét, nem is vigyáz rá igazán. A szerette-
inkkel együtt töltött idô Isten ajándéka, de
sokszor nem így éljük meg, hanem eltéko-
zoljuk, és csak akkor látjuk be valódi értékét,
ha már késô. Az isteni ajándékot pedig meg
kellene ôrizni. Ezért jó nekünk, ha Isten egy-
szer-egyszer megállít bennünket, és rámutat
értékesnek hitt talmi dolgainkra. Sokan ké-
nyelmes helyzetüket ôrzik féltôn. Az éden bô-
séget, élvezetet, gyönyörûséget jelentett, de
dolgozni ott is kellett: mûvelni és ôrizni. Is-
tennel járva nem a munka nélküli jólét a cél.
Nem tétlenségben van a boldogság. Isten a
feladat mellé ad képességet is, ajándéka így
teljes. Milyen nagy dolog isteni megbízatás
alapján dolgozni! A legnagyobb fônöknek
lehetünk alkalmazottai. Az Istennek szánt,
munkával töltött idô nem eltékozolt idô.
Boldog, aki nem az idô múlását várja a mun-
kájában, hanem boldogan teljesíti a feladatot.
Nem csupán akkor, ha közvetlenül számon
kéri a fônök. Kérdés az is, hogy a Szentlélek
erejével, vagy erôlködve végezzük-e felada-
tunkat. Isten nem hagy magunkra az ôrzô sze-

Schaller Tamás lelkipásztor Igét hirdet

MÛVELNI ÉS...
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repben, nem csak nézi, amit alkotott, hanem a
bennünk lakó Szentlélek által segít nekünk.
Amit Isten ránk bízott, abba nem belefára-
dunk, hanem megerôsödünk. 

Mit kell még ôrizni? Azt, ami nem a mi-
énk. Hiszen azt vissza kell majd adni egyszer.
Sem az életem, sem a gyermekem, sem a
munkám nem az enyém. Minden Istené, és az
Ô tulajdonára vigyázni kell. Ô azt várja, hogy
amit az emberre bíz, azt ôrizze meg. Tragé-
diát jelez, ha ezt vitatjuk, és visszakérdezünk,
mint Káin: „Ôrizôje vagyok testvéremnek?”
Megvan-e az a saját feladatod, ahol ôrt állsz? 

A nap többi része számos alkalmat adott arra,
hogy emésztgessük a hallottakat. Pálúr János
húszéves jubileumi koncertjébôl adott ízelí-
tôt. Az ebéd során asztaltársaságok alakultak,
férfiak beszélgettek mindenfélérôl, nem fe-
ledve közben a nagy kérdéseket. Tolnay Lajos
bizonyságtételében feltárta, amit élete során
az Igébôl megértett gyermekei nevelésérôl,
ôrzésrôl. Végül a csoportbeszélgetésekben
megoszthattuk egymással, amit a nap során
megértettünk. Ôrizni meg kell tanulni. Úgy

kell ôrizni a rám bízottakat, ahogy Isten en-
gem ôriz. És jó az, ha közben érzem, hogy
magamtól erôtlen vagyok. Ha eszembe jut,
hogy Isten ôriz engem. E sorok írója boldog,
hogy ott lehet Isten seregében, a bajtársak kö-
zött, és aznap részt vett az eligazításon. Mert
küldetése más és más lehet mindenkinek, de
az ôrzés a férfiak speciális hivatása, úgy,
ahogy a nôké a szülés. És ha ma esténként be-
zárja otthona ajtaján a zárakat, már nem bosz-
szankodik, hogy ezzel is bajlódnia kell.
Igyekszik bezárni a szíve kapuit is a világ
csábításai elôtt. És boldog, hogy van rábízott
érték – egy család –, amit ôriznie kell. Hogy
Isten számít rá, méltónak tartja arra, hogy ôr-
helyre állítsa, hatalmas birodalmának egy ap-
ró ôrbódéjában. Fülembe cseng a század fér-
fikarának harci éneke (MRÉ 467), amely betöl-
tötte a termet a délelôtti elôadások után. 

„Ébredj, bizonyságtévô lélek! 
A várfalakra ôrök álljanak! 
Kik bátran szólnak, s harcra készek, 
Ha éj borul le, vagy ha kél a nap. 
Hívásuk zengjen messze szerteszét. 
Az Úrhoz gyûjtve népek seregét! 

Szabó Zsolt

A FASORI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
ÖRÖMMEL FOGAD ADOMÁNYOKAT!

A lelkészi hivatalban bárki bármilyen célra befizethet adományokat. 
Csekken és banki átutalással is lehet fizetni az alábbi célokra és számlaszámokra:

1. Gyülekezet javára: Budapest Fasori-Református Egyházközség: 
10702019-19818049-52000001

2. Julianna iskola javára: Szabó Imre Alapítvány: 11707024-20304014-00000000

3. Csipkebokor óvoda javára: Csipkebokor Református Óvodai Közhasznú Alapítvány: 
10702019-48081403-51100005 

4. Orgonaépítés céljára: Fasori Orgona Alapítvány: 11707024-20403144-00000000

A VÁRFALAKRA ÔRÖK ÁLLJANAK!
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Minden reggel idôben próbálunk elindulni az
oviba, ez eddig egyszer sem sikerült. Az
autónk a ház elôtt még megvan, a központi
zár is mûködik. A gyerekülés csatját tekerem
erre, tekerem arra, nyomom itt, nyomom ott,
végre valahol valami kattan, indulhatunk. 

Az elsô kanyart magabiztosan veszem,
egy jobbkéz-szabály, egy elsôbbségadás, és
már a fôúton is vagyunk. Kilométerekre pró-
bálok ellátni, melyik sávot is válasszam, této-
vázom egy kicsit, de megszületik a döntés.
Persze, ahogy a pénztáraknál szoktam, a leg-
lassabb sorba állok. A kislányommal próbál-
juk elütni az idôt, barkochbázni kezdünk.
Elôször én gondolok, második kérdés után ki-
találja, hogy rá gondoltam. Ô gondol: sze-
mély, felnôtt, fiú, az autóban ül, és a kor-
mányt fogja. Bátortalanul rákérdezek, telita-
lálat: én vagyok.

Megjelenik egy troli, bármikor örülnék
neki, most az örömöm azonban nem ôszinte.
Sietôs emberek, öt perce egy helyben állok,
öt perc után is itt fogok állni, így nagylelkûen
intek, hogy átfuthatnak elôttem. Nagy a bol-
dogság, mindenki fel tudott szállni.

A Hungária körút már a hátunk mögött,
Ilka utca, eszembe jut, milyen jó lenne most a
házi bibliakörben beszélgetni.

A rendészeti szakközépiskola terepen, a
forgalmat irányítják, szerintem inkább lassít-

ják. A keresztezôdéshez érek, én következem,
próbálom megérteni mi mit jelent: karlendíté-
sek, sípszó, forgás-pörgés, valamiféle fekete-
fehér csíkos bot is elôkerül, teljes a káosz a
fejemben. Az egész osztály csóválja a fejét,
megértem ôket, igazuk van.

Dózsa György út, egy régen lerombolt
templom emlékhelye, kis domb, rajta kereszt,
már közel vagyunk. 

Még egy sarok, már nem lehet baj, téved-
tem, egy nagy kukásautó jön, öt társasházat
várunk végig. Célegyenesbe fordulunk, most
már csak parkolóhely kellene. Ott egy nagy
hely, közeledünk, kapubejáró, megállni tilos,
lelkesedésünk megtörik. Egy újabb kör, sem-
mi. Harmadik körünket kezdjük, kilátástalan
a helyzetünk, egy index villogása ad remény-
sugarat, de hamar halványulni kezd, csak egy
kis Polski. De itt nincs második esély, neki
kell vágnunk. Ô kiáll, mi be, elöl egy kocc,
hátul egy kocc, kiszállok, nincs horpadás,
nincs karcolás, nincs nyoma, így tovább küsz-
ködünk. Végre bepréseltük, hûséges útitársa-
mat szeretném kicsatolni, rá kell döbbennem,
hogy ez még nehezebb, mint be. 

Már csak pár lépés. Olajfolt a járdán, rög-
tönzött kémiaóra, hogy az amúgy fekete olaj
miért szivárványszínû a vizes burkolaton,
újabb tíz perc. Tetô a fejünk fölött, gyerekzsi-
vaj, bent vagyunk.

A Csipkebokor
oviért mindent!

– avagy egy apuka 

viszontagságos reggeli útja, 

majd békessége
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Tudni volna jó, hogy ma milyen idô lesz?
A családom második legkisebb tagját hogyan
öltöztessem át? Harisnya? Lehet, hogy túl
meleg. Rövidnadrág? Lehet, hogy túl hideg.
Szoknya? Lehet, hogy lecsúszik. Farmer?
Lehet, hogy kényelmetlen. Melegítô? Az már
túl piszkos. Megvan a megfelelô, arról
kiderül, hogy nem is a miénk. Újra könyékig
a ruhák között, rátaláltam. Elôadás a próba-
babámnak arról, amit magam sem hiszek:
mára ez a tökéletes viselet. Meggyôzöm, ara-
nyos, elhiszi. Balos cipô? Sehol. Keresés. A
szekrény legmélyebb pontján beszorulva. Uj-
jaim a végtelenbe nyúlnak, megkaparintom,
többé már nem engedem. 

Megérkeztünk, nagy ölelés, puszi, Ha-
lacska csoport, az én kis halacskám beúszik

az Élet vizébe. Máris hiányzik. Én még egy
kicsit leskelôdöm. A gyerekek körben ülnek,
imára font kézzel, középen az ovónéni, elôtte
a nyitott Biblia. Az ajtó bezárul, rajta nagy
tábla: áhítat. 

Visszaülök a szekrényünkhöz, egy kicsit
én is megpihenek. Bent áhítat, szívemben bé-
kesség, tudom, hogy a legjobb helyen va-
gyunk, tudom, hogy Isten közelében vagyunk. 

Magányosan bandukolok az utcán, a jól
ismert kukásautó ismét itt, örömöm határ-
talan, szeretném megölelni ôket, de nem lehet. 

Égbe nyúló templomtorony, fehér már-
ványoszlopok, ismerôs apukák, egy ovi.

Olyan jó, hogy minden reggel jöhetünk,
és minden nap Vele lehetünk, hálám az Úré.

Szabó Tivadar

Elfogadta a 2010-es közhasznúsági jelentést 
a Csipkebokor Református Óvodai Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma. 

2010. év teljes bevétele támogatásból 572 ezer forint, egyéb bevétel 5 ezer forint, összesen
577 ezer forint volt. Áldjuk és magasztaljuk Urunkat az adakozó szívekért!
2010. évben  a mûködési költségek 43 ezer forintot tettek ki. Az Alapítványnak egyéb fenn-
tartási költsége, így bér- és járulékköltsége nem merült fel, mert a képviselô és a képvisele-
ti szerv tagjai munkájukat díjazás nélkül, az Úr szolgálatában végzik. Tehát az Alapítvány az
óvodának történt átutalást megelôzôen 534 ezer forint nyereséggel rendelkezett. Az óvodá-
nak, az alapítvány által jóváhagyott célokra, 580 ezer forint került átutalásra, mely összeg
meghaladja a tárgyévi nyereséget. Ez úgy vált lehetôvé, hogy a 46 ezer forint különbözetet
az elôzô évben tartalékba helyezett támogatásokból fizettük ki, mely a tárgyévi mérlegben
veszteséget eredményezett. Ezek alapján 2010. költségvetési évben a mérleg fôösszege 327
ezer forint, az eredmény -46 ezer forint. A továbbiakban felhasználható eredménytartalé-
kunk 227 ezer forint.
Az Alapítvány alapító okirata szerinti feladatát látja el.
„Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat!” 
(Zsoltárok 50,14)

Nyikos László, a kuratórium elnöke
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Ki neveli a gyermeket? – tették fel a kérdést a
Julianna Református Általános Iskola szülôi
munkaközösségének képviselôi, és hívták az
érdeklôdôket együttgondolkozásra egy már-
ciusi szombat délelôttön. A csendesnap elô-
adó-vendége: dr. Veresné Kovács Judit gyer-
mekpszichológus volt, aki közel négy évtize-
des szakmai tapasztalattal bír, és ami ennél is
lényegesebb, férjével, dr. Veres Sándorral élô
hitben járnak, amirôl bizonyságot is tettek. 

A csendesnap témájaként feltett kérdésre
Somogyiné Ficsor Krisztina lelkész a nyitó
áhítatban válaszolt. Isten elsôsorban a szülôk-
nek adta feladatul komoly parancsként a gyer-
mekek nevelését. Sáfárok vagyunk, Isten szá-
mon fogja kérni rajtunk, hogyan végeztük ezt
a feladatot. Az elsô jó példa Bibliánkban Áb-
rahám, akinek Isten azt ígérte, sok népek atyja
lesz, annyi lesz utódainak száma, mint égen a
csillag. Isten tudta, hogy Ábrahám olyan, aki
meg fogja tanítani gyermekeinek azt, amit rá-
bízott. Örömmel nyilatkozik róla, tudja, hogy
rábízhatja a további nemzedékeket. 

A Biblia azonban ôszintén beszél arról is,
amikor valakik nem jól látták el szülôi felada-
tukat. Ilyen Éli, a fôpap, akinek fiai szégyent
hoztak apjuk nevére. De ez nem egyedülálló
példa. Valójában minden család története a
bûn vonulatának története, Isten nélkül. Ha
bármelyikünk elkezdené kutatni saját ôseinek
történetét, egészen hamar megbizonyosodna
errôl. A bûn olyan, mint a hegyrôl lezúduló
lavina – fogalmazott a lelkésznô –, annak út-
ját állni magunk kevesek vagyunk. Krisztus
keresztje az, ami képes megállítani a bûn lavi-
náját életünkben, családunkban. 

Ki neveli a gyermeket valójában? Fontos
belátni, hogy a nevelést magunktól nem tud-
juk jól végezni. Isten a mi igazi nevelônk,
szülônek, gyermeknek egyaránt. Csak akkor
lehetünk hasznos szülei gyermekeinknek, ha
hagyjuk, hogy az élô Isten elsôsorban ben-
nünket nevelgessen. Talán meglepô, de a leg-
több Ige a Bibliában éppen errôl szól (néhány
példa: Ézs 63,15–16, Hós 11,1–4, Zsolt 25,
8–14), és csak ezután beszél Istenünk a gyer-
mekek nevelésérôl. 

Veresné Kovács Judit pszichológus a
csendesnap fô kérdésére hasonló választ
adott, mint a lelkész. Gyermekeinket család-
ban kapjuk, ez a nevelôdés elsô számú tere. A
családot azonban nagyon erôs hatások érik. A
tágabb társadalmi környezet kihat a családra,
és kihat ránk is. Szellemi harcmezôn va-
gyunk. A hívô élet mindvégig harc. Ebben a
szellemi erôtérben élnek a gyermekeink is.
Ebben a szellemi erôtérben kell a mi futásun-
kat megfutni, harcunkat megvívni a Sátán
erôivel, a magunk gonoszságaival, és a kör-
nyezetbôl jövô gonosz hatásokkal. 

A pedagógia-pszichológia megfogalma-
zása szerint a nevelés a személyiség kibonta-
koztatását jelenti, az egyén társadalmi életbe
való beillesztését, életpályára való felkészíté-
sét – idézte a pszichológus szakmája állás-
foglalását, majd meglepô módon folytatta. A
Biblia szerint a gyermek halott, amikor meg-
születik. Szellemileg életre kell kelteni. Ben-
ne van az életnek lehelete, de rajtunk múlik,
hogy ezt engedjük-e kibontakozni. Jézus
mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyer-
mekeket, és ne tiltsátok el tôlem ôket” (Márk
10, 14). A nevelés nem csupán verbális meg-
nyilatkozás, és nem is csak ismeretek átadása.

„Ki menti meg a kis elefántot?”
Szülôi csendesnap a gyermekek nevelésérôl

HEGYRÔL LEZÚDULÓ LAVINA
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A teljes életünkkel nevelünk. Amikor ölbe
vesszük a gyermekeinket, egész testünk me-
legével öleljük, valahogy így kell elképzel-
nünk a Szentlélek továbbadását. A pszicholó-
gus Karácsony Sándort, a nagy református
nevelôt idézte, aki szerint a gyermek önmagá-
ban nem is nevelhetô. Nevelhetô a társadalmi
kultúrára, ami végül is a tudomány. Nevel-
hetô a mûvészetre, esztétikára – ez az érzelmi
nevelés. Nevelhetô viselkedésében, társas vi-
selkedésre. És nevelhetô a hit megvallására.
De nem nevelhetô a hitre, hanem „csak” an-
nak megvallására, a megvallás által való hit-
beli épülésre. 

Ezen a csendesnapon arról is gondolkoztunk,
hogy mi is a család. Hangzatos kifejezéssel: a
család a társadalom legkisebb sejtje, az utó-
dok felnevelésének tere. Sütô András így írja:
„sorsot formáló hamuba sült pogácsa” – amit
viszünk magunkkal egész életünkben. Másfe-
lôl azonban sehol sem ér bennünket olyan
mély seb és fájdalom, mint a családban. Isten
szerint a család férfinak és nônek az egysége,
akik azt a feladatot kapták, hogy szaporod-
janak. Férfi és nô nélkül nem születik gyer-
mek, akárhogyan modernizálódik is a tár-
sadalom. A Biblia azt mondja a férfiról, hogy
az elhagyja apját és anyját, ragaszkodik a
feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. A
férfi a feleség feje, mint Krisztus az egyház-
nak. Úgy szeresse a férj a feleségét – taná-
csolja Pál apostol –, mint Krisztus az egyhá-
zat: önmagát adta érte. A nô teste a férjéé, és
fordítva. A feleség pedig tisztelettel tartozik a
férjének – a Biblia tanítása szerint. 

Mennyire boldog a házasságunk? – kér-
dezte a pszichológus, majd a konfliktusok ter-
mészetérôl és kezelésérôl tanított bennünket.
A konfliktus mindig egy bizonytalan helyzet,
útelágazásnak is mondhatjuk. Az érzelmein-

ket, amelyek figyelmeztetnek bennünket arra,
hogy „feszültség van”, Isten adta. Az érzel-
meink jeleznek, és nem mindegy, hogyan re-
agálunk, kire, mire gondolunk ilyenkor. A há-
zastársi konfliktusban, ha 120 felett van a pul-
zusszám, a legjobb abbahagyni a vitát – taná-
csolta Veresné Jutka. De az indulat létezik, azt
is Isten adta, hogy figyelmeztessen bennünket
arra, hogy döntési helyzet van. A döntés min-
dig a mi felelôsségünk. Hogy elsodródunk-e
az indulattal, vagy megállunk, és az Urat
kérdjük. A 4. zsoltár így ír errôl: „Ha felin-
dultok is, ne vétkezzetek! Gondolkozzatok el
fekvôhelyeteken, és csillapodjatok le!” Ha si-
kerül megoldani a házassági konfliktust, az a
gyermek számára minta, biztató lépés, ami-
bôl lehet tanulni. 

És elhangzott még egy fontos tanács: a
haragtól való megszabadulás útja egyedül a
megbocsátás. Olyan életünk nem lesz, hogy
ezt ne kellene gyakorolnunk. A gaz mindig
nôni fog a kertünkben. A megbocsátás pedig
nem érzelem, hanem döntés kérdése. Akkor
is meg kell bocsátanunk, ha magunkban azt
gondoljuk, nekünk van igazunk. Hiszen nem
vagyunk az igazság letéteményesei. Mi csak
egyik oldalról látjuk a történéseket, a másik
ember a másik oldalról – a gyermek meg kí-
vülrôl. 

Fontos kérdés, hogy meg tudunk-e maradni a
házasságunkban. A válás a reménytelenség,
könyörtelenség kifejezôdése a gyermek szá-
mára. Nem történik meg a megbocsátás. A fe-
lek nem küzdötték meg egymással azt a har-
cot, amelyben békességre lehet jutni. A pszi-
chológus tapasztalata, hogy a gyermekek fe-
jében az elvált szülô megmarad a család ré-
szének lenni, hosszú évek után is. A gyerme-
kek a családra szavaznak: anyára és apára, a
szívüket nem tudják szétszakítani.

ÚTELÁGAZÁS

CSALÁDRA SZAVAZNAK
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Jó, ha tudjuk, gyermekeink tudatosan és
tudatlanul is figyelnek bennünket. A család-
ban tanulják meg a konfliktuskezelési módo-
kat, elsôsorban az alapján, amit tôlünk látnak.
Családban tanulják meg azt is, hogyan visel-
kedik a férfi, a nô, azaz milyenek a nemi sze-
repek. De fontos minta az önértékelésünk is.
Ha egy édesanya, aki sokat fárad, és „moso-
gatórongynak” érzi magát Isten gyermeke he-
lyett, ne csodálkozzon, ha a környezete is
tiszteletlen lesz vele. 
A gyermek a családban tanulja meg, hogy ho-
gyan kell elfogadni egymást, hogyan kell el-
utasítani másokat, vagy éppen azt, hogy ho-
gyan kell megtagadni önmagunkat, ha arra
van szükség. Gyermekeinknek a családban
öntudatlanul is viselkedési szabályokat, erköl-
csi értékeket, attitûdöket mutatunk. A gyer-
mek mindezt kapcsolatokban tanulja meg,
másképp nem is tudja megtanulni, mert ô is
állandóan kapcsolatban van. Egymással folya-
matosan kapcsolatban vagyunk, egymásra va-
gyunk utalva. 

A nevelés lényege a gyermek beillesztése
az isteni rendbe. Abba a rendbe, amelyben
békességben vagyunk Istennel – és egymás-
sal. Ahol ismerjük Megváltónkat, megváltatá-
sunk titkát, és reménységünk van felôle.

Szemléletes volt az a történet, amelyben
egy kisfiú egy filmélménye alapján eljátszot-
ta a jégkorszakot, de kétségbeesett, amikor a
lehûlés kis elefántját is elérte. Ekkor kiáltozni
kezdett: „Ki menti meg a kis elefántot?” Ne-
künk kell megtanítanunk gyermekeinknek,
hogy van remény, megoldás minden helyzet-
ben, mert van Megváltónk. Az áhítat és az
elôadás után gyermekeink kora szerint eloszt-
va, kiscsoportokban beszélgettünk. Lehetôsé-
günk volt arra, hogy feltegyük kérdéseinket,
amelyeket magunkkal hoztunk, vagy az elô-
adások során megfogalmazódott bennünk.
Ezen a napon együtt gondolkoztunk, egymás
hite által épültünk. Aznap Krisztus biztosan
ott járt közöttünk. (az áhítat és az elôadás meg-
hallgatható: www.fasor.hu/igehirdetés/sorozatok)

Szabóné Varga Kata

Az elmúlt Fasori Harangszó óta kétszer is
volt olyan idôszak a Julianna Református
Általános Iskolánkban, amikor szünet lehe-
tett. Azonban a tantestület tagjai kevesebb na-
pot töltöttek szabadon, vagy otthon a család-
jaikkal. Két napot az Úrra és a közösségépí-
tésre szántak. 

Az elsô napon csendesnap volt a tantes-
tület számára. Munkaidôben nem lehet ezt
megtartani, de vállalták, hogy a szünet elsô
napját erre szentelik. Mindig átéli az ember,
hogy ha tud elcsendesedni az Úrral, akkor a
hétköznapi feladatok is máshogy mennek.

Szüntelenül szükség van a lelki feltöltôdésre,
mert annyi minden csak elveszi az erônket.
Ezért lenne fontos mindenkinek legalább egy
hétre csendeshétre menni évente, mert a többi
51 hétre áldott hatása lenne. Nekünk most
tehát egy nap adatott, de Urunk jelenlétében.
Pillantsunk be pár gondolatra az üzenetekbe!
Három fô lelki része volt a napnak. Elôször
egy gyógypedagógus szolgált közöttünk, bi-
zonyságot téve azokról a lelki utakról, amiket
megjárt. Nagyon ôszinte bizonyságtételt, elô-
adást hallgathattunk. Pedagógusként hamar
kérdésévé vált, hogyan adhat a gyerekeknek

Tanáraink munkaidôn túl
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olyan pluszt, ami ôket is segítheti, és neki is
erôt ad a nehéz feladataihoz. Megérezte, hogy
szüksége van olyan többletforrásra, amelybôl
táplálkozni tud. Lelkileg hamar kevésnek lát-
ta, amit a tanulmányai során kapott, habár
több diplomája is volt. Hívô ember volt a dip-
loma megszerzésekor, mégis ismerôsök által,
gyanútlanul belekerült az agykontrollba, rei-
kibe, jógába, kineziológiába. Évekig tanítója
is lett ezeknek a módszereknek. Éppen a Juli-
annával szemközti iskolában rengeteg gye-
reket vonzottak a foglalkozások. Azonban
ezen az úton járva egyre jobban felismerte,
hogy nem ezek azok a lelki irányok, amely-
bôl erôt kell merítenie. Habár van bennük el-
gondolkoztató felismerés, de mindezek na-
gyon különböznek keresztyén hitünktôl, Jé-
zus Krisztus tanításaitól. Sokak csodálkozá-
sára nagy fordulat következett. Megtagadva,
bûnvallást téve Jézus útját választotta, annak
ellenére, hogy anyagilag már szép megélhe-
tést biztosítottak a tanfolyamok. Jó volt mé-
lyen átgondolni, hogy milyen kincseink van-
nak nekünk keresztyén pedagógusként, ki az
erôforrásunk. Nem kell tévútra menni ahhoz,
hogy adni tudjunk, sôt Jézus Krisztusban tisz-
ta tanítást kapunk.

A második téma is érdekfeszítô volt. Isko-
lánk kémia-biológia tanára vallott arról, ho-
gyan került ô a Genezis-táborba, és milyen ha-
tással van ez a gondolkodására, tanítására.
Ebbe a táborba eredetileg konyhai szolgála-
tosnak ment, de aztán belehallgatott a témák-
ba. Természettudományokkal foglalkozó hívô
emberek voltak ott, akik hittek Isten teremtô
hatalmában. Úgy szemlélték a világot, mely a
Teremtô Istent dicséri, ahogy a Biblia leírja, és
ebbôl a szempontból keresték a kapcsolópon-
tokat a szakterületük területén. Nem kritizálni,
hanem alátámasztani akarták a Bibliát. Na-
gyon megragadó volt ez a gondolkodásmód a
mi elôadónk számára is, aki azóta ennek a

hívô közösségnek is a tagja. Megerôsítô volt
számunkra arról hallani, hogy mennyire tudo-
mányosak a Biblia kijelentései. Mindig az ak-
kori kort meghaladóak. Isten nem kémia-
könyvnek szánta, de minden tekintetben
összhangban van megállapított törvényekkel.
Másrészt a tudomány vakvágányon jár, ami-
kor nem a Biblia tanításának, összefüggései-
nek mentén kutatja a világ leírását, felfedezé-
sét. Beszéltünk arról is, hogy Darwin nagyon
másként gondolná az elméletét, ha a mai kuta-
tások birtokában lenne. Nagyon fontos lenne,
hogy a tanmenetben ne csak az az egy lehetô-
ség legyen, hogy a darwinizmuson alapuló
szemléletet kell erôltetni, hanem lehessen a te-
remtéshívô szemléletbôl kiindulni!

Végül az igei tanítás témája a Máté evan-
géliuma utolsó biztatása volt. „Imé én veletek
vagyok minden napon a világ végezetéig!”
Jézus Krisztus nem úgy van velünk, mint egy
munkahelyi fônök, aki szüntelenül ellenôriz
minket. Pl. a bankokban a beosztottak mun-
káját kamerák figyelik. Ô nem számonkérni,
hajszolni akar bennünket. A javunkra és ér-
tünk van velünk. Biztat minket, drukkol ne-
künk, és mindig annak örül, ha az épülésün-
ket láthatja. Mindehhez pedig Ô ad segítsé-
get, jelenlétét, értünk mondott imádságát.
Tôle kérhetjük el szüntelenül az erôt. 

A csendesnapon közösen ebédeltünk, és
beszélgettünk még sokat a témákról, és az is-
kola dolgairól, a tantestület jelenlegi helyze-
térôl. Végül pár szó még a második napról.
Húsvét elôtt is volt egy közös napja a tantes-
tületnek. Ennek célja elsôsorban a közösség-
építés volt. Az egynapos kiránduláson volt já-
ték, közös éneklés és csapatépítés. Mind az-
zal a céllal, hogy összehangolódjon mind job-
ban a szívünk. A hétköznapokban így sokkal
könnyebb együtt szolgálni, egymásban a test-
vért látni, és egymást segíteni.

Somogyiné Ficsor Krisztina



FASORI HARANGSZÓ16

LELKI HÁZUNK TÁJA

Május elsô szombatján emlékezetes napot
töltöttünk együtt a presbitereink feleségeivel.
Szeretettel adunk róla hírt, mert mindenkit
érintô, ami ott elhangzott. Különbözô korosz-
tályú asszonyok voltunk jelen, ahogy a férje-
ink, a presbiterek, lelkészek is más korúak.
Mégis nagy szeretetben építhette egymást
idôs és fiatal. Meg is állapítottuk az Ige alap-
ján, hogy nagyon szükséges volt ez a nap. Is-
ten azt akarja, hogy eggyé váljunk, mint az Ô
gyülekezetének, közösségének, testének a
tagjai. A felnôtt, érett hívô gondolkozás az,
hogy megtanulok, tudok egy lenni a nálam
idôsebb, fiatalabb, más neveltetésû testvé-
remmel. Akkor van baj a gyülekezet életében
is, mikor nem tudunk egy testté válni. Ha
csak az én véleményem, látásom fontos. Ha
nem veszem észre, hogy a másik hívô ember
a testvérem, akit ugyanannyira szeret Isten, és

mellém helyezett. Nagyon kellenek a közös
alkalmak, ahol Isten összehangolja a szívün-
ket, mint egy nagy szimfonikus zenekarban a
különbözô hangszereket. Hasonlót lehet átél-
ni a gyülekezetben a közös bibliaórákon, ahol
ugyanígy lehetünk együtt sokféle korosztály,
és több gyülekezeti kör tagjai. Ha nem ve-
szünk részt ilyen összehangolódásokon,
akkor nem lesz egy az alaphangunk, és nem
szól szépen a zenemû! 

Másrészt rácsodálkoztunk arra is, hogy
mi, keresztyének nem egymás pontos máso-
latai vagyunk, mintha egy égi üzem tömegter-
mékei volnánk! Különbözôek vagyunk
vérmérsékletünk, egyéniségünk, és Istentôl
kapott lelki ajándékaink szerint. Vagyis a
gyülekezetet az unalmas egyhangúság helyett
az izgalmas sokféleség jellemzi! Mindez pe-
dig azt jelenti, hogy az érett közösségben a ta-

Presbiterfeleségek napja
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gok a másságukkal egymás kiegészítésére
vannak. Az egy-más szavunk szépen kifejezi,
hogy különbözôek vagyunk, de Jézus Krisz-
tusban megtanulhatunk a másik javára élni, a
hasznára szolgálni. Így lesz akkor ez a szó
eggyé, ahogy mi is közösséggé formálódunk
a gyülekezetben. Urunk tehát egy új társadal-
mat formál közöttünk a gyülekezetben. Ez
nem hasonlítható a világ szemléletmódjához
semmiben. Hogy mindez hogyan megy vég-
be, arról is beszélgettünk kicsit, egyben fel-
idézve a közös bibliaórák témáit, ahol errôl
sokkal bôvebben szó van rendszeresen. 

A presbiternék aztán részletesen beszá-
moltak életükrôl, családjukról, szolgálataik-
ról. Csodálatos volt itt megtapasztalni az
ôszinteséget, és látni Isten munkáját a másik
életében, a megharcolt eseményekben. Hálá-
san tapasztaltuk, hogy mi mindenre lehet
ereje Jézus Krisztus által azoknak, akik Vele
járnak. A nap nagy ajándéka volt, hogy két

gyülekezeti testvér elvállalta, hogy ebédet fôz
nekünk. Nagy élmény volt átélni a sok házi-
asszonynak, hogy finom, házias étel várt
ránk, amihez csak le kellett ülnünk, és meg-
ennünk. Szerintem mindannyian hálás szív-
vel jöttünk el. Megtapasztaltuk, hogy meg-
ajándékozottak vagyunk a gyülekezettel, egy-
mással, Urunk jelenléte és ereje által. Reggel
a Szentháromság egy örök Isten magasz-
talásával kezdtük, és estére még jobban meg-
telt a szívünk ezzel. Hála Urunknak érte!

Ez a téma pedig azért is aktuális még min-
denki számára, mert ôsszel presbiterválasztás
lesz. Együtt imádkozhatunk azért, hogy meg-
láthassuk, hogy kiket hív el Urunk presbiter-
nek. Kiket akar felhatalmazni ezzel a szolgá-
lattal. Kik lesznek akkor, jövô évtôl kezdve,
akik feleségként támogatják férjeiket, mögöt-
tük állnak ebben az áldott, kiemelt, fontos
szolgálatban.

Somogyiné Ficsor Krisztina

„Találkozni jöttem veled, Istenem”
A legszebb zenei hang a gyermekek alkalmán

A jeruzsálemi egyház kezdetén, amikor há-
romezer megkeresztelt lélek csatlakozott a ta-
nítványokhoz, ôk valamennyien „kitartóan
részt vettek az apostoli tanításban, a közös-
ségben, a kenyér megtörésében és az imádko-
zásban. Az Úr pedig napról-napra növelte a
gyülekezetet az üdvözülôkkel” (Apcsel 
2, 42–47). Ezen Igék olvasása nyomán fel-
tárul elôttünk az ôsgyülekezet csodálatos
képe. Meglátjuk, hogy mi mindenben voltak
foglalatosak, s bizonyára nem múlt el nap
anélkül, hogy valakit meg ne nyertek volna az
Úr számára. Így élt, így épült Jézus Krisztus
gyülekezete akkor – és ugyanezen fô ismér-

vek szerint mûködik egyházunk, gyülekeze-
tünk napjainkban is. 

Ma 790 aktív, teljes jogú gyülekezeti tag
mintegy 15 százaléka végez valamilyen szol-
gálatot a Fasorban. Közülük nagyon sokan a
gyermekek között találtak igazi munkame-
zôre. Hûségük, áldozatos szolgálatuk jutal-
maként Isten megannyi áldása, „áldásesôje”
hull szüntelen e gyermekközösségekre. Egyik
vasárnap délelôtt találtunk egy nyitott ajtót,
amely mögül oly szépen, tisztán csendültek
fel a hálaadásnak, az „igazak diadalörömé-
nek” énekhangjai: „Ez az a nap, ez az a nap,
mit az Úr rendelt…”. Különbözô korosztályú
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iskolás csoportok összevont gyermek-isten-
tiszteletén zengett az ének – zenekísérettel:
„Örvendjünk, vigadjunk e napon!” Bizony,
örvendezéssel vigadoztak ôk mind, akik be-
jöttek a gyülekezeti terembe, és lelkesen éne-
kelték tovább: „Jézus az úr, akit szolgálunk.
Szolgáljuk hûséggel szent ne-
vét!” Az alkalom szépsége pedig
éppen abban volt, hogy nemcsak
mondták, kezdeményezték,
hanem meg is cselekedték, amit
énekeltek. Ugyanis közülük
heten – alkalmi zenekart alkotva
– különbözô zeneszerszámokkal
szolgáltak e kis gyülekezetnek, s
valamennyien együtt az Úrnak.
A teljes öröm és az áldás forrása
ily módon maga a Szentlélek
volt, aki nemcsak a szövegírót
inspirálta (Zsolt 118,24), hanem
a zeneszerzôt is. Így zenélhettek
és énekelhettek a gyerekek Isten
dicsôségére – bizonyságul, hogy
a szívbôl jövô éneklés elmélyíti

az Úrral való kapcsola-
tunkat. Errôl imádkoztak egy
másik énekben: „Találkozni
jöttem veled, Istenem.” Meg-
vallották: „Itt vagyok, Iste-
nem, hogy halljam hango-
dat… hogy tegyem akara-
todat.” A felszabadultan zen-
gedezett dallamok ölelésé-
ben szinte válaszként szólalt
meg a legszebb zenei hang:
Isten Igéje (Márk 9, 33–37).
A megadott helyen Jézus ta-
nítványai arról vitatkoztak,
hogy ki a nagyobb. Az Úr Jé-
zus pedig „az alázat iskolájá-
ba” hívta ôket, és így szólt
hozzájuk: „Ha valaki elsô

akar lenni, legyen mindenki szolgája” (arany-
mondás). Enélkül ugyanis nincs valódi út a
másik ember felé. Ha pedig nincs út a másik
ember felé, akkor Isten felé sincsen… Ezért
Jézus elvetette az egész gondolatot, és szem-
beállította vele az alázatosságot, amelyet egy
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kisgyermek képével illusztrált. Ebbôl az alá-
zatosságból következik, hogy a keresztyén
ember örül kicsinységének s – mivel lénye
tele van szeretettel – örömmel szolgál mások-
nak. És ebbôl értett meg valamit a gyermek -
istentisztelet közössége, vállalva a jézusi hí-
vást: legyen mindenki szolgája. „Mert az
Embernek Fia sem azért jött, hogy néki szol-
gáljanak, hanem hogy ô szolgáljon, és adja
az ô életét váltságul sokakért” (Márk 10, 45). 

Az igehirdetô az újszövetségi történet
üzenetét továbbszôve, finom ívet rajzolt an-
nak ószövetségi áthallásai felé. Mondaniva-
lóját Dávid és Jonathán életén át szemléltette.
A gyermekek rácsodálkozhattak, hogyan tu-
dott Jonathán – az idôsebb, a rangosabb – a
királyjelölt pozícióból „hátrébb lépni” – en-
gedve az Úrnak. 

Óemberünk mindig nagy akar lenni, a
legnagyobb: gyôztes mindenki felett. Istennél
viszont a gyôzelem nem azt jelenti, mint a vi-
lág fiainak gondolkodásában, mert nem má-
sokat kell legyôznöm, hanem önmagamat. És
mindez Vele lehetséges! Ez is evangélium,
örömhír. 

Dévai-Józsa Gábor

150. ZSOLTÁR

Dicsérjétek az Urat!
Áldjátok ô szent voltát!
Dicsérjétek mennyekben, 
Hol országol kegyesen
Az ô nagy dicsôségébe!
Dicsérjétek hatalmát,
Melybôl dicsô nagy voltát 
Minden veheti eszébe!

Dicsérjétek ôt kürtben,
Ékes éneklésekben;
Hegedûkben, lantokban
És hangos citerákban
Az Úrnak zengedezzetek!
Sípokban, orgonákban,
És más szép muzsikákban
Örvendjetek az Istennek!

Az Urat cimbalmokban
És egyéb szerszámokban
Mindnyájan dicsérjétek,
Citerát pengessetek,
Az Úr szent nevét dicsérvén!
Minden lelkes állatok,
Istent magasztaljátok:
Dicsôség Istennek! Ámen
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Gyermekeink a közösségi hálón,
avagy a meztelen igazság...

„És láttam a tapasztalatlanok között, észre-
vettem a fiúk között egy esztelen ifjút. Az ut-
cán járkált…” (Péld 7, 7–8)

Talán provokatív a témafelvetés, mégis
azt gondolom, inkább provokatív a jelenség.
Hol találjuk manapság gyermekeinket úgy-
mond kendôzetlen valójukban? Az Igében
észrevett ifjú meggondolatlanul csatangolt az
utcán akkor, mai ifjaink néha meggondolat-
lanul „csetelnek” most a hálón… Azonban
mindez minket is kérdez. Mit árul el ez ró-
lunk, szülôkrôl, leplezetlenül? Ôk „digitális
ôslakosok”, mi „digitális bevándorlók” va-
gyunk. 1990-ben születik meg a World Wide
Web, aki 1995 után születik, már az ún. Y ge-

neráció, vagy még késôbb a Z generáció tag-
ja. Ôk a Web 2.0 emberei, akik nem csak fel-
használók, hanem alkotók is. Ôk egy olyan
felületen vannak jelen, ahol meg akarják és
meg is tudják mutatni magukat úgy, ahogyan
korunk jellemzô jelszava szerint: nekik tet-
szik. A kérdés természetesen összetettebb en-
nél. Vajon miért éppen ez tetszik nekik? Miért
itt és miért így kommunikálnak? Mi az oka,
és mi a célja ennek? Valami helyett, vagy ép-
pen valami mellett jelenik meg ez az önbe-
mutatás, önkifejezés, önleleplezés? Mi az oka
ennek az önfeltárulkozásnak?

Magunk, ötgyermekes szülôként „egyszer
csak” arra lettünk figyelmesek az évezred el-
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sô évtizedének közepén, hogy növekvô gyer-
mekeink valóban egy új generáció tagjai, hi-
szen kézzel írt levelet nem igazán kapnak és
küldenek, elektronikus formában leveleznek,
sms formájában mobiltelefonról, majd számí-
tógépen, lehetôségeik keretein belül, amit mi,
szülôk szabtunk nekik, legalábbis a családi
otthonban. Aztán megjelent az internetes fe-
lületû iwiw (2002. április) számukra is, majd
a myVip (2006. április), mindkettô magyar is-
meretségi hálózat. Ezt írta felül a majd min-
dent legyôzô Facebook (2004. február), ame-
lyik nemzetközi közösségi hálózat, 2011 feb-
ruárjában 637 millió regisztrált taggal. 2008.
november 26-án elindult a Facebook magyar
változata, mely hamarosan rendkívül népsze-
rûvé vált. A Socialbakers adatai szerint 2011
márciusában az aktív felhasználók száma
Magyarország területén elérte a 2842400 fôt.
A magyar Facebook 2011. januári statisztikai
adatai szerint az akkori 2600680 regisztrált
felhasználó közül 35% a 18 és 24 év közötti
korosztályból tevôdik össze. 30% tartozik a
25 és 34 év közötti korcsoportba, míg a 35 és
44 év közöttiek csupán 12%-ot birtokolnak. A
fennmaradó 24%-on a 45 éven felüliek osz-
toznak. A nemek aránya a következô: a férfi-
ak 48%-ban, a nôk pedig 52%-ban képvisel-
tetik magukat a rendszerben. Az oldal jelen-
leg 207 országban, 37 különbözô nyelven ér-
hetô el. (MySpace, Skype, Twitter) A kérdé-
sek az ô generációjuk között célirányosan így
fogalmazódtak meg: „Fent vagy az iwiwen, a
myVipen, a facebookon?” S ha tehetik re-
gisztrálnak, felmennek, töltenek, chatelnek,
megosztanak. De mit és miért, és miért enny-
it? Be kell látnunk, hogy ôk ott kommunikál-
nak a maguk sajátos módján. Minden szülô-
nek látni kell ezt! Érdemes regisztrálni és kö-
rülnézni ezeknek a hálóknak a „háza táján”,
hogy láthassuk, hogyan kommunikálnak a
mai fiatalok.

„Navigare necesse est”, hajózni szüksé-
ges helyén „communicare necesse est”, kom-
munikálni szükséges. Isten úgy alkotott meg
bennünket, hogy ez a lehetôség és ez a szük-
ség jellemzi az életünket. Valójában közhely,
de igaz: a kommunikáció embertársainkkal
életünk egyik legmeghatározóbb szegmense.
Manapság kommunikációs társadalomról be-
szélnek, a sokoldalú kommunikációs lehetô-
ségek miatt.

Nem fedi a valóságot, hogy a fiatalok él-
nek-halnak a technikáért. Véleményem sze-
rint nem errôl van szó. Alapvetôen ugyanis
nem maga a technológia vonzó a számukra,
hanem inkább az új eszközök biztosította le-
hetôségek érdeklik ôket. Kevesen vannak kö-
zöttük, akiket maga a technika köt a gép elé.
Sokkal inkább az eszközökön keresztül elér-
hetô társas kapcsolatok, és a játékos attitûdök
különféle megnyilvánulásai, tehát a kommu-
nikáció, a szórakozás és az önkifejezés vonz-
za ôket. Ez a generáció a technológia fejlôdé-
sét már egy organikus folyamatként éli meg.
Tagjaik természetesnek veszik, hogy ezek a

Szlengszótár a fiatalok
interneten használatos nyelvéhez 

: = örülök neki, oké
9 = nem örülök neki
Cya, Hy, Hi, Hola... stb. = köszönések,
mint pl. szia
Mizu, Na mi a pálya... stb. = Hogy vagy?
és változatai
BRB = Rögtön jövök (Angol rövidítés)
Vd? = Veled?
Szted? = Szerinted?
H hogy = Hogy-hogy?
Cupp, pux... stb. = Puszi, csók... stb.
Vok = Itt vagyok
Yaya = Jaja, igen...stb.
Pill = Pillanat, mindjárt jövök
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lehetôségek rendelkezésükre állnak, és életü-
ket már aligha tudnák elképzelni a digitális
eszközök, illetve az általuk nyújtott szolgál-
tatások nélkül. Sôt, ezek hiánya elvonási tü-
neteket is okoz náluk.

A mi problémánk alapvetôen abból táp-
lálkozik, hogy sokszor alig ismerjük, mi zaj-
lik valójában az online térben, és amit nem is-
merünk, az könnyen gyanússá válhat. Fontos
tehát, hogy elôször is próbáljuk megérteni,
hogy mi is történik itt. Ne abból induljunk ki,
hogy ez rossz, vagy jó, hanem, hogy más,
mint az eddig megismert vagy éppen meg-
szokott.

„A digitális technológiák alapjaiban vál-
toztatták meg a tizenévesek egymással való
kommunikációjának szabályait és jellemzôit.
Egy több országra kiterjedô nemzetközi ku-
tatás eredményei szerint egy digitális eszkö-
zökkel felvértezett átlagos fiatalnak 94 tele-
fonszám van a mobilkészülésében, 78 is-
merôse van valamilyen üzenetküldô prog-
ramban, és 86 baráttal rendelkezik a közössé-
gi oldalakon. Ugyanez a kutatás azt is megál-
lapította, hogy a technológia leginkább abban

segíti ôket, hogy több emberrel léphessenek
kapcsolatba, és közelebbi barátságokat tudja-
nak ápolni. A nemzetközi adatok szerint a 14
és 24 év közötti fiataloknak átlagosan 53 on-
line vagy személyesen ismert barátjuk van.”

Elgondolkoztató az a megjegyzés is, ame-
lyik arról beszél, hogy bár korábban sokáig
tartotta magát az a vélemény, „hogy az inter-
net – és általában a digitális technológiák –
fejlôdése beszûkíti a fiatalok világát, és
egészségtelen mértékben csökkenti a szemé-
lyes kapcsolatokat. Ezzel ellentétben, ha ma-
gukat az érintetteket kérdezzük, jelentôs ré-
szük úgy érzi, hogy a digitális technológiákon
keresztül megvalósuló kommunikáció inkább
segíti a társas kapcsolatok építését és fenntar-
tását. Egy Magyarországon végzett felmérés
szerint a 14–19 éves korosztálynak mind-
össze 4 százaléka mondta azt, hogy az inter-
net használata miatt kevesebbet érintkezik ba-
rátaival, míg 55 százalékuk növekedésrôl szá-
molt be. Ezek az adatok korántsem egy elma-
gányosodó korosztályról szólnak, bár kétség-
telen, hogy a technológia a társadalmi izolált-
ság növekedését éppúgy elôidézheti.” Azt
gondolom, hogy az elôbbi álláspont és a fiata-
lok véleménye valóban ütköztetendô, de ha
pótlékká válik ez a kapcsolati rendszer, akkor
súlyos fogyatékosság jelenik meg a fiatalja-
ink életében.

„A fiatalok egymás közötti kommuniká-
ciója, a véleménycsere, a kölcsönhatások, a
különbözô szokások egyre fontosabbá válnak
a fogyasztási minták kialakulása szempontjá-
ból is. Ez a jelenség önmagában természete-
sen nem újdonság, hiszen régebben is megha-
tározó szerepe volt az ismerôsöknek, barátok-
nak abban, hogy valaki hogyan öltözködik,
milyen zenét hallgat, milyen filmet néz, vagy
éppen mit olvas. Ez a baráti kör azonban az
internet segítségével lényegében »végtelen-
né« válik, hiszen a vélemények, a kritikák, az

Tood = tudod
Mucci = Mutasd...
Lécci = Légy szíves
Oksa, oks = Ok, jó... stb.
1x = egyszer
Mind1 = mindegy (a többi számmal is le-
het, de akkor más értelme van)
Köcce, köcc... stb. = köszi, köszönöm... stb.
Asszem = azt hiszem
Ahha = aha
Könyi = könyörgöm
Cír = sír
Vájjá = várjál
___…Ööö... = (Gondolkozik, de közben
cselekszik az ügy érdekében)
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ajánlások már térben és idôben sem korláto-
zottak. Arról, hogy éppen mit érdemes olvas-
ni, letölteni vagy megnézni, már éppúgy lehet
beszélgetni az interneten keresztül a világ
másik végén lévô – akár ismeretlen – »haver-
ral«, mint eddig az órák közti szünetekben
személyesen.”

Nyelvi problémák
„Ez ugyan nem adatokkal alátámasztott in-
formáció, de bizonyosnak látszik, hogy az
sms- és a csetnyelvezet amellett, hogy számos
új, kreatív szót vagy nyelvi eszközt hozott
létre, negatív hatással van a helyesírásra, illet-
ve a színes és választékos kifejezôkészségre.
Legalábbis ez az álláspontja azoknak a ta-
nároknak és szakembereknek, akikkel a témá-
val kapcsolatban beszéltem. Ugyanakkor az is
megfigyelhetô, hogy nô az egyes csoportokat,
közösségeket, szubkultúrákat jellemzô egyedi
nyelvhasználat, illetve megváltozik az írásbe-
liség funkciója és általános megítélése, amely
így némileg »le is értékelôdik«, és egyre köze-
lebb kerül a beszélt nyelvhez.”

Lelki problémák
„A Facebook is okozhat depressziót” – állít-
ják befolyásos orvosok, akik szerint a közös-
ségi portál negatív hatással lehet az önértéke-
lési problémákkal küszködô tizenévesekre. A
kutatók abban még nem értenek egyet, hogy
ez a veszély az egyébként is depresszióban
szenvedô gyerekeket érinti-e, vagy valóban
csak a túlzott Facebook-használat idézi elô a
betegséget. Az viszont már biztos, hogy orvo-
si szempontból új megvilágításba kerülnek a
közösségi oldalak. „A Facebook miatti szo-
rongás, az az érzés, hogy nem tudnak megfe-
lelni a netes közösség támasztotta követelmé-
nyeknek, még az osztálytársaktól való elszi-
getelôdésnél is fájdalmasabb lehet” – mondta
Gwenn O'Keeffe gyermekorvos.

„A közösségi oldalakon tapasztalt negatív
élmények még a való világban átélt kudar-
coknál is mélyebb nyomot hagynak” – ma-
gyarázta O'Keeffe, az Amerikai Gyermek-
gyógyászati Akadémia közösségi oldalakról
szóló új ajánlásának vezetô szerzôje. A szak-
emberek a szülôket és a gyermekorvosokat
arra ösztönzik, hogy a depresszió megelôzése
érdekében beszélgessenek gyermekeikkel a
közösségi oldalak használatáról és a virtuális
világban leselkedô veszélyekrôl.” (lm) MTI

Kapcsolati problémák
A modern agykutatás megállapítása szerint az
emberi agy átlagosan 120 embert képes mo-
nitorozni. A közösségi hálókon jóval több
emberrel kerül kapcsolatba egy-egy fiatal.
Kétségtelenül szelektál, azonban ennek a nor-
mái igen különbözôek. Úgy tûnik, azt tehet,
amit akar másokkal, miközben vele is azt
tesznek mások, amit akarnak. Kivel legyek
kapcsolatban? Kivel vagyok kapcsolatban?

A megfigyelés szabadsága
A komplex rendszerekkel foglalkozó tudó-

Xar = sz*r (Bocsi a kifejezésért....)
Tuttad? = Tudtad?
Tutta? = Tudta?
Wow! = Azta...
Lecc = Lesz
Haha, hehe... stb. = Nevetést kifejezô szavak
LOL = Hangos nevetés
Mé = Miért?
Vki = Valaki
Vmi = Valami
Sztem = Szerintem
Nm = Nincs mit
Naon = Nagyon
Oan = Olyan
Thx = Köszi
Nm = Nincs mit
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sok, a hálózatelmélet tízéves tapasztalataival,
felismeréseivel egy olyan rendszer leírói,
elemzôi, ami elgondolkoztató kérdéseket vet
fel. Kiszámítható viselkedés, nyomon köve-
tés lehetséges egy-egy emberrel kapcsolat-
ban. E-mail: kivel áll kapcsolatban? Mobil te-
lefon: hol tartózkodik? Elektronikus bank-
rendszer: milyen lehetôségei vannak? Közös-
ségi háló: mit tart fontosnak? Az Y generáció
tagjairól „szinte” mindent meg lehet tudni,
természetesen részben vérmérséklete, kör-
nyezete befolyásától is függôen.

Kérdéseink
Tudjuk-e, milyen lehetôséggel állunk szem-
ben? Tudjuk-e, milyen veszélyekkel állunk
szemben? Tudják-e a mai fiatalok, hogy az
önfeltárulkozás veszélyes is lehet? Miért? A
megfigyelés lehetôsége adott. A motiváció
nem kétséges. A bûnnel terhelt ember rosszul
használja, rosszra használja, rossz megállapí-
tásokra is jut. Nincs objektív elemzés, mert
alapvetôen meghatározza a szubjektum kiin-
dulópontja. 

Kísértések
„A mindenkivel kapcsolatban lehetek folya-
matosan” vágya bizonyos értelemben „isten-
kedés”. Mi nem vagyunk mindig elérhetôek,
nem vagyunk mindent befogadni képesek,
nem vagyunk mindenkit monitorozni képe-
sek, nem vagyunk helyesen rendszerezôk.
Behálózottak vagyunk egy különös rendszer-

be. A különös az, hogy Isten rendszerei em-
berléptékûek, arányosak, követhetôek egy bi-
zonyos értelemben. Nagyságuk, összetettsé-
gük pedig hódolatra indítanak ôiránta. A sejt,
az agy, a szervezet, a föld, az univerzum döb-
benetes komplex rendszerek. 

Feladatunk
Az egyház is egy csodálatos hálózat, egyete-
mes rendszer, nem véletlenszerû, hanem ki-
választásszerû. Az apostolok szolgálata is há-
lózatépítés volt. A mai tudós, Barabási Albert
László (1967 Karcfalva, Boston Harvard
Egyetem) fizikus az eredetileg angolul meg-
jelent mûvében maga is utal erre (2002). A
könyv címe: Behálózva: a hálózatok új tudo-
mánya. Oda kell mennünk, ahol a emberek
tartózkodnak, ott kell lennünk ezeken a felü-
leteken is. Megfigyelôként és elemzôként,
megértôként és segítôként. Kell errôl beszél-
getnünk a gyermekeinkkel! 
A sok helyett az egy szükséges dologról…
A behálózó bûnrôl…
Az igazi hálózatról, az egyházról…
A veszélyes halászatról…
A mentô halászatról…
A kapcsolatépítés „offline” voltáról…
A tiszta lelkiismeretrôl Isten és emberek elôtt…
A látszat miatti függôségrôl…

Somogyi Péter lelkipásztor

Np = Nem probléma
Sk = Semmi különös
Micsinsz? Micsin? = mit csinálsz?
miva? = mi van?
aham = aha, igen... stb.
jahm = aha, igen... stb.
detto = ugyanaz, szintén
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GYÜLEKEZETI HETEK 2011 NYARÁN
A  f e l f r i s s ü l é s  á l d o t t  l e h e t ô s é g e i

• GYÜLEKEZETI – CSALÁDOS HÉT – TAHI, ISTEN TÁBORA

2011. JÚNIUS 27.– JÚLIUS 2.
Hívjuk szeretettel a családosokat, gyülekezeti tagokat. Jöhet bárki egyedül, vagy apával a
gyerekek, anyával a gyerekek, együtt is a család, vagy fiatalok. Legyünk együtt a gyüleke-
zet közösségében épülve! Cél, hogy a hitünkben, családi kapcsolatainkban, gyülekezeti él-
ményben erôsödjünk. Tahiban gyönyörû környezetben, lelki tanítással, közösségi progra-
mokkal várunk mindenkit. 

• GYERMEKEKNEK – KINCSKERESÔ HÉT – TAHI, ISTEN TÁBORA

2011. JÚLIUS 11–16.
Várunk minden gyermeket leendô elsô osztályostól kezdve 6. osztályig. Szép környezet-
ben, a Duna partján, sok szeretô pedagógussal tölthetnek el egy hetet. Ezen a Kincskeresô
gyermekhéten lelki kincseket gyûjthetnek játékos formában a gyerekek. Sok vidám szaba-
didôs program mellett a Biblia kincsei hullanak a gyermekek szívébe, mely nagy áldássá
lesz számukra. 

• FASORI–PAPENDRECHTI IFJÚSÁGI HÉT – TAHI, ISTEN TÁBORA

2011. JÚLIUS 26.–AUGUSZTUS 1.
Szeretettel várjuk azokat a 17–25 éves fiatalokat, akik vágynak arra, hogy holland refor-
mátus fiatalokkal közösségben mélyüljenek el Isten beszédében! Jelentkezni személyesen
lehet Pataki András Dávid ifjúsági lelkipásztornál, vagy valamelyik ifivezetônél. Feltétel:
nyitottság Isten felé, és készség az angol vagy német nyelvû kommunikációra. Remek alka-
lom az Úr Jézussal való együttlétre, nemzetközi kapcsolatok kialakítására, és az idegen
nyelv gyakorlására!

• FASORI HÁZASSÁGGONDOZÓ CSALÁDI HÉT NAGYBÖRZSÖNY, 
2011. AUGUSZTUS 8–13.

Szeretettel ajánljuk ezt a hetet minden házaspárnak, családnak, akik szeretnének a házas-
ságra, családra vonatkozó bibliai tanításban elmélyülni. A gyermekekkel több korcsoport-
ban foglalkoznak szeretô pedagógusok az alkalmak alatt. Közös családi programok, és hi-
tünket, családi kapcsolatainkat mélyítô tanítások teszik áldottá a hetet.

• KONFIRMANDUS HÉT TESTVÉRGYÜLEKEZETI FIATALOKKAL TAHI, ISTEN TÁBORA

2011. AUGUSZTUS 15–20.
Hetedik, nyolcadik osztályos fiatalokat várunk, akik ugyanilyen korosztályú fiatalokkal
lesznek együtt. Testvérgyülekezeteink Erdélyben Lupény, és Szerbiában Torontálvásárhely.
Nagy ajándék, hogy magyarságukat vállaló, hívô fiatalokkal ismerkedhetnek a mieink. A
programot a gyülekezetek együtt készítik. Feltétlenül küldjük a fiataljainkat, mert nagyon
nagy szükségük van a jó közösségre, lelki útravalóra, és tartalmas programokra!
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Albert Benjámin

– Édesapja, Draskóczy László, a pasa-
réti református gyülekezet kántora, zene-
szerzô, karnagy, a gyôri zenei konzervató-
rium volt tanára. Ilyen közegben természe-
tes módon ébredt fel Önben a zene iránti
szeretet?

– Igen. Hívô zenész családban nôttem fel,
édesanyám is orgonál, a bátyám és a nôvérem
is zenével foglalkozik, koncerteznek, taníta-
nak. Kisgyermekként nagyon vártam, hogy
hegedût vegyek a kezembe. Hatéves voltam,
de annyira kicsi, hogy egy 16-odos hegedût
kaptam. Középiskolai tanulmányaimat a gyô-
ri zenemûvészeti szakközépiskolában folytat-
tam. Az érettségit követôen felvételiztem a
budapesti Zenemûvészeti Fôiskola hegedû
szakára, de nem vettek fel. Ez idô tájról szár-

mazik egyik alapvetô élményem. A ballagást
követôen barátnôimmel elmentünk egy gyôri,
külföldiek által felkapott vendéglátóhelyre,
ahol egy cigányprímás odajött hozzánk. Mi-
kor megtudta, hogy mi is hegedülünk, mon-
dott egy Igét: „Mit használ az embernek, ha
az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt
vall?” Tehát lehetek akármilyen nagy zenész,
felléphetek a világ bármely táján, ha az nem
szolgálja Istent, semmit nem ér. Azóta több-
ször eszembe jutott. Azért léptem ki késôbb
egy zenekarból, mert bár rengeteg meghí-
vásunk volt, sok pénzt kerestünk, nem volt
békességem. Éreztem, hogy a hitemnek nem
tesz jót a sok turné. 

– Az érettségit követôen hangszert vál-
tott, egy tanára megszerettette Önnel a

Istent dicsérni 
hegedûvel és énekszóval
Draskóczy Lídia és a terényi bibliakör kórusa
szolgált a Fasorban

Két évvel ezelôtt történt. Autót vezetett éppen, férjéhez
igyekezett a kórházba, aki betegen feküdt. A kocsiban, hogy job-
ban múljék az idô, énekelni kezdett. Nem tudatosan, hanem ami
a lelkébôl „kiszakadt”. Gyermekei is ott voltak vele, örömmel

hallgatták. A kórházban megölelgették édesapjukat, biztatták. Mindannyian tele voltak 
reménnyel. Hazafelé kérlelték anyjukat, énekelje el ugyanazt, amit útban odafelé. – Már nem
emlékszem – felelte Draskóczy Lídia. S tényleg nem emlékezett. Gyermekei azonban hibátlanul
visszaénekelték, így mikor hazament, lejegyezte. Ez az elsô dal, az Örömömben, bánatomban
születésének hiteles története. Draskóczy Lídia hegedûmûvész, a Zurgó és a Mokányos együtte-
sek tagja múlt év karácsonyáig még sok Istent dicsôítô éneket írt, amelyek közül 19-et család-
jával, barátaival, s a terényi bibliakör tagjaival lemezre énekelt. Draskóczy Lídia mögött
gazdag komolyzenész és népzenész múlt áll, amelyet fontosnak tart, ám egészen fiatal kora óta
tudja, a világi karrier mit sem ér. „Isten egészen új utat nyitott meg elôttem, mutatja, merre
menjek. Nem azt mondom, hogy egyenes ez az út, sokszor rögös, de mindig ott van mögötte
Isten világossága” – mondja.
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2. Örömömben, bánatomban...
Mert hû az Úr, mert hû az Úr
Mert hû az Úr, mert mindig hû az Úr!
Mert hû az Úr, mert hû az Úr
Mert hû az Úr, mert mindig hû az Úr!

3. Örömömben, bánatomban...
Mert szól az Úr, mert szól az Úr
Mert szól az Úr, mert hozzánk szól az Úr!
Mert szól az Úr, mert szól az Úr
Mert szól az Úr, mert hozzánk szól az Úr!

Örömömben, bánatomban
Draskóczy Lídia Draskóczy Lídia 
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brácsát, amely egészen új utat nyitott meg
Ön elôtt. 

– Így van. S ez hozta meg a sikeres felvé-
telit a Zenemûvészeti Fôiskolára két évvel ké-
sôbb. Több zenekarba bekerültem, világot lát-
tam, kamarazenekarokban játszottam, mint
klasszikus brácsás. Emellett vonzódtam a
népzenéhez is. Beleláttam a klasszikus és a
népzenei világba, s ösztönösen a népzene felé
mozdultam el, mert ott nem tapasztaltam azt
a versengést, mint a szimfonikus zenekarok
életében. Elsô évfolyamos koromban beke-
rültem az akkor alakuló Zurgó együttesbe he-
gedûsként. Jövendô férjemmel, Széles Lász-
lóval, s zenész barátainkkal a 90-es években
Gyimesbe, Moldvába jártunk népzenei anya-
gokat gyûjteni, amelyeket videóra, magnóra
vettünk. Közben megalakult a Mokányos
együttes is, amelynek férjemmel együtt azóta
is tagjai vagyunk. Próbáljuk a csángó népze-

nét autentikus módon játszani. Elsô gyerme-
künk születése után a klasszikus zene kezdett
elhalványodni az életemben. Táncházakra,
fesztiválokra jártunk. Egy alkalommal egy
kis Nógrád megyei faluba hívtak bennünket,
másnap reggel körbejártuk a települést.
Elementáris hatást tett ránk. Egyszerre dob-
bant meg a szívünk: itt akarunk élni. Koráb-
ban álmodni sem mertünk arról, hogy saját
házunk legyen. Férjem édesanyjával éltünk
együtt Budapesten. Szerencsére volt egy
eladó kis parasztház, amelyet olcsón megve-
hettünk, így kerültünk Terénybe.

– Mennyire kezdôdött új élet az Önök
számára ebben a kis cserháti néhány száz
lelkes faluban?

– Gyökeresen új élet kezdôdött. Panelház-
ban nôttem fel, ahol természetes volt, hogy
van fûtés, meleg víz, villany. Amikor megvet-
tük a házat, még a víz sem volt bevezetve.

A terényi bibliakör kórusa
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Földes volt a padlózata, a kémény le volt dôl-
ve. A legnagyobb gyerekünk már megvolt, a
másodikkal „pocakos” voltam. Amikor a kö-
vetkezô év tavaszán kiköltöztünk, emlék-
szem, a kútból húztam vizet, s abban mostam
a ruhapelenkát a kicsinek, s a napon szárítot-
tam. Isten már akkor is elég erôt adott, hogy
elviseljem a nehézségeket. Késôbb építettünk
búbos kemencét, a mai napig fával fûtünk, s
már fürdôszobánk is van. Kint a kertben álla-
tok legelésznek, kecskék, bárányok, barom-
fik. A gyerekek ebbe „nôttek bele”, nekik ter-
mészetes az állatokkal való foglalkozás. Nem
nézünk televíziót, sparherten fôzök, sütök,
például kenyeret, zsemlét minden nap. Tény-
leg a természettel harmóniában élünk, s visz-
sza sem jönnénk a városba. Ott az emberek
nem bíznak egymásban, nekünk nyitva van a
portánk, nincsen bezárva az ajtó, bárki bejö-
het. Nem félek attól, hogy kirabolnak, vagy
útközben a gyerekemet leütik. Mindenki fi-
gyel egymásra. Múltkor a fiam elhagyta a
görkorcsolyát, de eszébe nem jutott senkinek,
hogy eltegye. Aki megtalálta, addig kérdez-
gette a falubelieket, hogy kié, amíg ránk ta-
lált. Kicsi volt az egyik kisbárányunk, és épp
nem voltunk otthon, amikor a kutyánk meg-
támadta. Az egyik szomszéd látta ezt, nem
gondolkodott, bejött az udvarra, szétválasz-
totta ôket, s megkötötte, nehogy nagyobb kárt
tegyen a bárányban. Így élünk Terényben,
mindenkinek van egy kedves szava a másik-
hoz, segítjük egymást.

– Pedig meglehetôsen szegény falu, Te-
rényben sincs munka.

– Ez igaz. Az önkormányzatnak kevés a
pénze, így nem tud hivatalosan foglalkoztat-
ni, mint hegedûtanárt. A szerény körülmé-
nyek ellenére a falu 31 alsós gyermeke közül
tízet tanítok hegedülni. Akinek nincs pénze,
az kecskesajttal fizet, almával, krumplival, ki-
nek mi van. Sajnos viszont egyre kevesebbet

hívnak bennünket muzsikálni. Tavasz elején
szükségünk lett volna a fûtés miatt egy kocsi
fára, és bár nem volt pénzünk, ezt is Istenre
bíztuk. Ekkor hívott bennünket telefonon So-
mogyi Péter, a Fasori református gyülekezet
lelkésze, azt mondta, küldjünk 30 darab
„Örömömben, bánatomban” CD-t, s utalja az
árát. Ebben is megtapasztaltuk Isten gondos-
kodó szeretetét.

– Terényben is csodálatos módon ter-
jednek szájról szájra az énekek. 

– Az iskolának és óvodának adtam egy-
egy CD-t, hallgatják a gyerekek. S valóban,
ahogy járok-kelek a faluban, kicsik és na-
gyobbak, utcán, óvoda- és iskolaudvaron éne-
kelik. Ez a CD nem a profizmusa miatt szép,
hanem Isten lelke miatt. Ô adta meg azt a
pluszt, ami megérint mindenkit, aki csak hall-
ja. Nagyon szép sms-eket, e-maileket kapok.
Egy barátunk azt mondta, az az érzése támadt
a lemez hallgatása közben, hogy lehetetlen,
hogy valaki kételkedjen Isten és az angyalok
létezésében.

– Sok helyen mesélte már, hogy az elsô
ének akkor született meg Önben, amikor
épp autóban ült, s Lacika, a legnagyobb
gyerek, aki már 10 éves, a nyolc és fél éves
Borbála, s a most négyéves Csillag Virág is
ott ült az autóban. Hogyan született a töb-
bi dicsôítô ének?

– Ez egy csodadolog. Amint említettem,
mostanában egyre kevesebb fellépési lehetô-
ségünk van, mert a kultúrára mind kevesebb
pénz jut. Sokszor már annak is örülni kell, ha
a mûvelôdési házak kifizetik egy-egy tánchá-
zért az útiköltségünket. De Isten megígérte,
hogy újat cselekszik. Ha becsuk egy ajtót mö-
göttem, kinyit egy ablakot. Tágas legelôt mu-
tat nekem. Új énekeket adott a számba, ami-
ket elôször a terényi bibliakörben kezdtünk el
énekelni. Késôbb megmutattam néhány éne-
ket édesapámnak, sokáig nem szólt, majd
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amikor becsuktam a füzetet, azt mondta: gra-
tulálok, kislányom. A baráti körben is biztat-
tak, hogy írjak még több éneket, sôt vegyem
lemezre. Vonakodtam, mert nem tudtam, ké-
pes leszek-e rá. Végigböjtöltem egy napot,
imádkoztam, és Isten arra indított, hogy ké-
szítsek egy lemezt az Ô dicsôségére. Tudtam,
hogy a körülmények nem ideálisak, de min-
den problémát az Úr elé vittem, az Ô vezeté-
sét kértem, és Ô mindenrôl gondoskodott:
többek között a hangmérnökrôl, a zenei ren-
dezôrôl, a helyszínrôl. November elején vet-
tük fel a pasaréti templomban. Jó volt együtt
muzsikálni és énekelni családommal és
barátainkkal. Az énekeket különbözô hangsz-
erek kísérik: hegedû, brácsa, zongora, gitár,
fuvola, ütôgardon, népi furulya és koboz.

– A Fasorban áprilisban adtak lemez-
bemutató koncertet. Életre szóló élmény-
nyel gazdagodott, aki ott volt – mondják a
résztvevôk. Honnan az ismeretség a fasori
gyülekezettel?

– Fiatal korom óta ismerem a Somogyi
lelkészházaspárt. Ôk hívtak meg bennünket.
A Julianna református iskola énektanára és a
gyülekezet kórusának vezetôje, Székely Gá-
bor a lemezt meghallgatva hármat betanított a
kórus ötéves születésnapjára, amit férjemmel
együtt kísértünk. Négy énekem bekerült a
Duna Melléki Református Egyházmegye Éb-
redj, alvó címû énekfüzetébe, amelyet a fasori
gyülekezet is használ. Ez a lemez bizonyság-
tétel. Vallomás magamról, arról, hogy örö-
mömben és bánatomban fordulhatok Isten-
hez, mert jó, mert örökké tart az Ô szeretete.
A legnehezebb helyzetekben és körülmények
között is erôt ad, amikor elcsüggedek, fel-
emeli a fejem. Benne van az életem, minden
örömével, nehézségével, küzdelmeivel. S
tényleg azt tapasztaltam meg, minél nagyobb
a próbatétel, annál csodálatosabban mutatko-
zik meg Isten, s mutatja meg: „Erôt ad a meg-
fáradottnak, az erôtlen erejét megsokasítja.” 

Cseke Hajnalka
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„Úgy ültem ott, mint egy reszketô veréb. El-
kezdtem imádkozni: Úr Jézus rejts el a szár-
nyaid árnyékába, légy itt velem…” 

Több évvel ezelôtt voltam kórházban, ami-
kor mûtét elôtt fél órával bejött a kórterembe
egy kedves nôvér, és biztatóan mondta:

– Hoztam egy kis bátorítót, hogy ne izgul-
jon annyira! – És beadott egy enyhe nyugtató
injekciót. Azt hiszem, nem is az nyugtatott
meg igazán, hanem a törôdése. Aztán jött a
betegszállító, biztatott, hogy minden rendben
lesz, és most elvisz egy kicsit kocsikázni.
Egyenesen a mûtôbe tolt, ahol körülvettek
kedves emberek, és elmondták, hogy mi fog
történni…

Most az I. sz. Nôi Klinikán voltam kény-
telen megtapasztalni, hogy azóta mennyire
embertelenné, lélektelenné vált az egészség-
ügy. Ami gondolom elsôsorban nem az ott
dolgozók, hanem a rendszer hibája. Reggel
fél 8-tól délután 2 óráig vártam a mûtétre ét-
len-szomjan. A betegtársaimon kívül nem na-
gyon szólt hozzám senki. Majd beszólt egy
nôvér, hogy mehetek a mûtôbe. Úgy mondta,
mintha azt mondaná, mehetek ebédelni. 

Elmondta, merre kell menni: az épület
másik szárnyába, ezzel és ezzel a lifttel, le az
alagsorba, aztán egy másik lifttel fel a máso-
dikra, és ott jobbra, majd balra. Mindezt kór-
házi mûtôs hálóingben és köntösben. Egy 72
éves nénivel együtt mentünk. Nagy nehezen
megtaláltuk a liftet, de nem azt, amelyiket
kellett volna. Aztán kérdezôsködés és kisebb
kalandok után megtaláltuk a mûtôt, amit
igazából nem is szerettünk volna megtalálni,
inkább elfutottunk volna valahova. Egymást
bátorítottuk, kínunkban viccelôdtünk. Majd
álltunk a mûtô elôtt, rámeredve a félelmetes
ajtóra. Próbáltam a nénit biztatni, hogy

Istenre kell bízni magunkat, mert ô velünk
van, ha bízunk benne. 15-20 percet álltunk ott
együtt, majd a nénit behívták, és én ott
maradtam egyedül az említett öltözetben. Az
emberek jöttek-mentek. A betegszállítók
kitoltak egy-egy elalélt nôt, akiket eltoltak a
büfé elôtt az emberek között, majd kétszeri
liftátszállással a szobájukba. Úgy ültem ott,
mint egy reszketô veréb. Elkezdtem imád-
kozni: Úr Jézus, rejts el a szárnyaid árnyéká-
ba, légy itt velem. És akkor valóságosan át-
éreztem, amit sokszor elmondanak a lelké-
szek a szószéken, hogy az Úr Jézus az, akinek
igazán fontosak vagyunk, aki az élete árán
váltott meg, mert annyira szeret. Megköszön-
tem teljes szívembôl, hogy megváltott, hogy
szeret, és fontos vagyok neki, és hullottak a
szemembôl a hálakönnyek. 

És ebben a pillanatban megérintette a vál-
lamat a lányom, mintha Isten varázsolta volna
oda, és átölelt, és kérdezte: – Édesanya, mi
van veled, mi a baj? – Én annyira örültem
neki, mint még soha talán, mert tudtam, hogy
Isten szeretete és gondviselése küldte oda.
Nem számítottam rá, hogy bejön a kórházba,
mert munkaidôben volt, de úgy rendezte,
vagy inkább Isten, hogy mégis ott volt. Nem
tudta, hogy a mûtô elôtt vagyok, csak nem ta-
lálta meg a szobámat, és valahogy odakevere-
dett. Ott maradt velem, amíg bementem,
megvárt, és fogta a kezem, amíg visszaérkez-
tünk a szobába. Végül kiderült, hogy az orvo-
som vagy elfelejtkezett rólam, vagy fonto-
sabb dolga volt, de mindenesetre nem ô vé-
gezte el a mûtétet, nekem pedig nem szólt
senki. De mi a lányommal áldottuk az Úr Jé-
zust, hogy Ô ott volt, gondja volt rám, és
megtapasztalhattuk az Ô gyengéd szeretetét. 

Kissné Sohár Márta

Mint reszketô veréb
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„Számon tart bennünket”
Utunk a konfirmációig

Milyen jó dolog olykor vissza is tekinteni és
meglátni, honnan indultunk, mit cselekedett
az Úristen az életünkben.

„Várva vártam az Urat,
És Ô lehajolt hozzám,
Meghallotta kiáltásomat.
Kiemelt a pusztulás vermébôl,
A sárból és iszapból.
Sziklára állította lábamat,
Biztossá tette lépteimet.”

(Zsolt 40,2–3)

Ma pedig hálás és örömteli szívvel élek
férjemmel (Literáti Zoltán) és két fiúgyer-
mekünkkel (Áron és Máté).

Szatmárról a fasori gyülekezetbe Helsin-
kin, Pesterzsébeten, Pasaréten és Csepelen
keresztül vezet az út.

A 90-es évek végén (Zoli 27, én 24
voltam) egy farsangi mulatságon ismerked-
tünk meg. A helyszín ideális volt, mindketten

vidám, nyíltszívû emberek vagyunk, ám sok
mindenben mégis elég különbözôek. Isten
randevút szervezett nekünk (nem csak úgy
véletlenül találkoztunk!), ahol Zoli elsô és
legfontosabb kérdése az volt, hogy hiszek-e
Istenben. Az én hitem még gyerekcipôben
járt, inkább vallásos katolikus voltam, de
alapjában véve hittem az Urat.

Miután ebben egyetértettünk, láttuk értel-
mét a folytatásnak, a tulajdonképpeni ismer-
kedésnek, ami nem tartott túl sokáig, mert jött
a következô kérdés, leszek-e a felesége. Így
történhetett az, hogy fél év ismeretség után
összeházasodhattunk, hiszen az alap megvolt:
Isten. Megkaptuk az engedélyt, lehet építkez-
ni! Elkezdhettük a nagybetûs életet.

Aki épített már, az tudja, hogy csodás do-
log beköltözni, ám a munkás rész nehézsé-
gekkel jár.

Azt hiszem, elsodortatásunk veszélye fo-
lyamatosan fennállt, de Isten gondoskodott
rólunk, hogy megterheljen bennünket, és így

A Literáti család
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óvjon meg a sodrástól. Nem tudtunk igazán
örülni egy-egy betegségnek, lakásgondnak,
családi bajoknak… és azt hiszem, nem is
örömre kaptuk ezeket, hanem ez az „edzés-
program” része. Isten mindkettônkben újat
teremtett, új éneket, új örömöket, új erôt, test-
véreket, gyülekezetet adott. Megtartott ben-
nünket, és folyamatosan gondja van ránk,
számon tart bennünket.

Isten belénk oltott egy egészséges becsvá-
gyat is, ambíciót, és megadta a helyét min-
dennek az életünkben.

Zoli közel 12 éve egy nagynevû nemzet-
közi vállalat középvezetôjeként dolgozik.
Szakmailag és emberileg elismert. Szeretettel
és lelkesedéssel végzi munkáját, ôrá a tettek-
ben megnyilvánuló „igehirdetés” jellemzô.
Egyetemi évei alatt, Kolozsvárott ismerte
meg az Urat, és kötelezte el magát ezen a ha-
tározott értékrendet való úton.

Én 19 évesen kezdtem a tanítói pályafutá-
somat, lassan 16 éve dolgozom gyerekek kö-
zött. Nagyon lelkesedem a munkámért, ezért
nehezebb volt megtalálni az egyensúlyt,
elôbb vagyok itthon anya, és csak aztán taní-
tónô. Isten ehhez is adott bölcsességet.

Istent Zoli mellett, a református közegben
ismertem meg. Már egy jó ideje református-
nak tekintem magam, ám tavaly Isten megér-
tette velem, hogy számomra fontos a vele va-
ló kapcsolatom hitelesítése, ezért az idén kon-
firmáltam.

A fasori gyülekezetben otthonra találtunk,
meggyökereztünk, bekapcsolódtunk a páros
köri szolgálatba és a gyermek-istentiszteletbe
is.

Hálásak vagyunk azért, ahogyan Isten
vezetett, és vezet bennünket.

Egyedül Istené a dicsôség!
Literáti Zoltánné

A felnôtt kofirmáció – 2011. március 27-én
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E sorozat írására az a célkitûzés késztetett,
hogy hitvallásos irataink egyik gyöngysze-
mének, a Heidelbergi Káténak történetérôl és
szerepérôl adjon áttekintést, majd nyújtson
segítséget a Káté folyamatos tanulmányozá-
sához. Hitvallásunk 52 Úrnapjára történô ta-
golása jó keretet és lehetôséget kínál mind-
ehhez. 

Az elsô Úrnapja kérdéskörében az egyet-
lenegy vigasztalással ismerkedtünk közelebb-
rôl, majd a második Úrnapjára tekintve az
ember nyomorúságával kezdtünk foglalkoz-
ni. Megláttuk, hogy a nyomorúság nem vala-
mi véletlen állapot, amibe belesodródik az
ember, hanem hogy az a bûn következménye.
Már a két nagy parancsolat rávilágított arra,
hogy Isten eleve a szeretetkapcsolatra terem-
tette az embert – mégpedig nem csak önma-
gával, hanem a másik emberrel és a teremtett
világgal is. Ily módon lett az ember Isten kép-
mása: tükrözi az Úr Isten szeretetkapcsolatát
úgy, mint férfi és nô – és úgy is, mint felelôs
sáfára, ôrzô, védô ura a földnek, amelyet a
Teremtô rábízott. Az ember ezt a teremtményi
viszonyt rúgta fel, amikor teremtménynél
több akart lenni – olyan, mint az Isten. E bûn
legsúlyosabb következményét abban élte át
az ember, hogy az élettel szemben megjelent
a bûn zsoldja, a halál. Ámde a bûn igazi súlya
mégis a törvény átkát magára vevô Krisztusra
terhelôdött. 

A harmadik Úrnapja kérdés-feleletei is az
ember nyomorúságáról szólnak: 
Hát Isten az embert ilyen gonosszá és rom-
lottá teremtette?

Nem, sôt inkább Isten az embert jóvá és a
maga hasonlatosságára, azaz valóságos
igazságban és szentségben teremtette avégre,

hogy teremtô Istenét igazán megismerje,
szívbôl szeresse, és vele örökkétartó boldog-
ságban élvén Ôt dicsérje és magasztalja. 

Honnan ered tehát az emberi természet-
nek e romlottsága?

Elsô szüleinknek, Ádámnak és Évának
paradicsomi esetébôl (bukásából) és engedet-
lenségébôl, mely által a mi természetünk úgy
megromlott, hogy mindnyájan bûnben fogan-
tatunk és bûnben születünk. 

De hát annyira megromlottunk, hogy
egyáltalán képtelenek vagyunk valami
jónak a cselekvésére, minden gonoszra
pedig hajlandók?

Igen, hacsak a Szentlélek újjá nem szül
bennünket. 

Az ember a bûn súlyos és megoldhatatlan
terhével szemben a történelem folyamán
megpróbált különbözô magyarázatok mögé
bújni, és e magyarázatok nyomán mentséget
keresni. Valamilyen módon ezeket mind
beépítette a világ rendjébe. Egyedül Isten
Igéje beszél úgy a bûnrôl, mint ami be nem
építhetô – sôt kiiktatandó –, mert az az Isten
teremtôi szándékával és az ember igazi ter-
mészetével ellentétes. Idegen elem – noha
már egész természetünket megrontotta. A
teremtéstörténet képein átragyog Isten terve:
teremtsünk embert a mi képünkre és hasonla-
tosságunkra. Az embernek az volt a nagysze-
rû küldetése, hogy legyen Istennel belsô, lé-
nyegi közösségben éppúgy, mint amilyen kö-
zösségben Jézus Krisztus élt az Atyával. De
az ember elbukott, s a szabad akarata, a jóra
való készsége a bûnesetben elveszett. Maga

„AZ ÉN KÁTÉM IS!”
Hitvallási irataink hasznáról (5. rész)
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akart a maga ura és istene lenni, s ezáltal
elszakította azt a szálat, amely az éggel
összekötötte. Tulajdonképpen a bûn mint tett,
mint engedetlenség és lázadás jelenik meg
már az ôsbûn történésében is. A kísértô
szándék kétséget támaszt Isten szavával
szemben, majd kívánság, végül tett lesz be-
lôle. Jakab apostol szavaival: a kívánság meg-
foganva bûnt szül, a bûn pedig kiteljesedve
halált nemz. Nyilvánvaló mégis, hogy nem
Istentôl van az ember szeretetlensége, de nem
is magából az emberbôl ered a bûn, hanem a
démoni világból, egy földöntúli lénytôl, a Sá-
tántól származik. Ha a kísértés lényegét meg
akarjuk érteni, olvassuk el Jézus megkísértés-
történetét a Máté 4,1–11. versekben. Itt lát-
hatjuk meg leginkább a Sátán igazi arcát. Ez
a történet nem csak azt mutatja be, hogy hon-
nan ered a bûn, és mi a lényege, hanem azt is,
hogy az ember védtelen azzal a szellemi hata-
lommal szemben, amely a bûnt a világunkba
hozta. Ennek az ember nem tud ellenállni,
egyedül Jézus tudta legyôzni. Tehát csakis Jé-
zusban értjük meg a bûn lényegét, s egyedül
Ôbenne adatott meg számunkra a gyôzelem
önmagunk, a világ és a Sátán felett. Nekünk,
átadott életû keresztyéneknek nagyon vigyáz-

nunk kell Sátánnal, mert Isten után senki sem
ismer jobban minket, mint ô, aki akkor is el-
lenségünk, amikor dicsér vagy elszomorít.
Így csapdába kerül az, aki magát tisztának, a
többieket pedig gonosznak látja – az ördög
csapdájába; és ô bizony mindig gonosz tanú.
Olyan ellenséggel van dolgunk, aki képes
minket a megtérésünkben, Jézushoz történô
odafordulásunkban is félrevezetni. Ámde tud-
hatjuk róla, hogy ô egy legyôzött hatalom. Az
Úr Jézus a már említett megkísértéstörténet-
ben taposott elôször az ôsi kígyó fejére, má-
sodszor pedig a kereszten, legyôzve Sátánt, a
bûnt, a halált. Vigyáznunk kell, mert legyôze-
tett ugyan a gonosz, de még létezik, s lehet
hatalma felettünk! Megromlott természetünk
pedig jó táptalaja az ô magvetésének. Szüksé-
ges tehát szembenéznünk állapotunkkal. Ma-
ga a Káté is azért festi a legsötétebb hátteret
errôl, hogy az egyetlen világosság – amely
Krisztus váltságából felragyog – még szeb-
ben tündököljék elôttünk. 

Isten szerinti életre a bûn alá rekesztett
ember valóban nem képes – de a Szentlélek
újjászül bennünket! Nincs annál nagyobb
csoda, mint amikor valaki megbánja bûneit,
megtér, újjászületik. Igen, csodáról szólha-
tunk, mert „ha valaki Krisztusban van, új
teremtés az” (2Korinthus 5,17). Újjászületve
is arra van szükségünk, hogy az Úr Jézus vé-
delmében maradjunk. 

Férfi csendesnapunkról utaztam haza
nemrég – feltöltekezve, szép gondolatokkal
és elhatározásokkal a szívemben. A buszon
ülve könyvjelzôm felirata ötlött a szemembe
Füle Lajos egyik négysorosával: 

Összegyûjtötte: Dévai-Józsa Gábor

Kísért a bûn, támad a Sátán,
de Jézus áll értem a vártán,
és harcra kell naponta mennem,
nem magamért, de – magam ellen!
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Südy György és Zsóka
Fiatal korunktól kezdve mindketten közös-
ségben szeretünk élni, mozogni. A közös
éneklés megadja nekünk azt az örömet, hogy
egy jó, összeszokott csapat tagjaiként együt-
tesen dicsôíthetjük az Urat. Amikor 2001-ben
ide kerültünk a fasori gyülekezetbe, azonnal
jelentkeztünk az énekkarba, mert úgy érez-
tük, hogy szükségünk van rá. Azután, amikor
Gábor és Dóri vállalta a folytatást, mi is foly-
tattuk, sôt a két nagy unokánkat is beszervez-
tük a kórusba. A legnagyobb nehézséget az
idô jelenti: a sok családi és más elfoglaltság
között csak áldozatokkal lehet az énekkarhoz
szükséges idôt biztosítani, és az elôforduló
pontatlanság, késés is zavar. A legnagyobb ö-
röm számunkra, hogy a két unokánk is ve-
lünk énekel, s így a kórus valamennyi szóla-
mában ott van a családunk. A nagy élmény az
volt számunkra, amikor CD-rôl meghallgat-
hattuk az elsô önálló hangversenyünket, s ki-
derült, hogy milyen szépen, egységesen éne-
kelünk – ezt bent a kórusban, a szólamot éne-
kelve nem mindig érzékeltük.

Parti Ferenc
Rengeteg olyan választ kaptam az éneklésen
keresztül, ami személyes életemben foglal-
koztatott. Figyelmeztetett, bátorított, taná-
csolt az énekelt mûvek szövegein át, kikap-
csolt a problémákból, felüdített, megvigasz-
talt, erôt adott. Sokszor Isten egy-egy napköz-
ben dúdolt soron keresztül eszembe juttatta a
darab szövegét, és ezen keresztül is továbbve-
zetett. Szeretek énekelni, így természetes,
hogy tagja vagyok az énekkarnak. Úgy tûnik,
hogy ebben egybeesett az „akaratunk” Isten-
nel, amikor felvetôdött bennem, hogy abba
kellene hagynom a kórusba járást, akkor egy-
értelmû lett számomra, hogy más feladatokat
kell abbahagyni, és ezt a szolgálatot folytatni.
Sokszor nehéz számomra az idô kérdése, mi-
vel én viszonylag gyorsan tanulok meg dara-
bokat, és természetembôl adódóan nehezen
viselem, amikor meg kell várni, hogy a többi-
ek is megtanulják a megtanulandókat. De há-
lás vagyok Istennek ezért is, mert alázatra, a
másik elfogadására tanít, a magam türelmet-
lenségét, lázadozását pedig fejszével faragja.

Ötéves a Fasori Református Énekkar
„Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 
Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját! … Emlékezzetek

csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire!” (Zsolt 105, 1–2,5)

Az elmúlt években szinte minden egyházi ünnepen, és sok más gyülekezteti alkalmon is szol-
gáltunk a Fasorban. Emellett énekeltünk idôsek otthonában, vakok intézetében, egyházi kórus-
találkozókon, vendégek voltunk református templomban és iskolában, és vendégül láttunk
kiváló énekes és hangszeres szólistákat. Megszólaltattunk protestáns graduál-énekeket, rene-
szánsz motettákat és barokk korálokat, Haydn oratórium-tételeket és a 19. század remekmûveit
éppúgy, mint Kodály, Gárdonyi Zoltán, Ádám Jenô vagy századunk zeneszerzôinek darabjait.
Énekeltünk ifjúsági énekeket, spirituálékat, és a református énekeskönyv dallamainak feldol-
gozásait. Az énekkar létszáma a kezdetek óta megháromszorozódott, a fellépések, szolgálatok
emlékét képek, hang- és videofelvételek, plakátok, meghívók ôrzik, valamint a kórus honlapja
is. Az évforduló alkalmából kórustagok vallanak az énekkari szolgálat örömeirôl, nehézségei-
rôl, a benne kapott és adott ajándékokról.

Székely Gábor
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Nekem a kórustársunk esküvôjén énekelt kö-
szöntô ének volt a legnagyobb élmény, amikor
gyakorlatilag alig bírtunk énekelni, mert csor-
gott a könnyünk az örömtôl, a meghatottságtól,
s Isten Ígéretétôl, amivel éppen akkor, azon az
éneken keresztül megáldja az ifjú párt...

Jakab Dorottya
Istennek szolgálni a legalapvetôbb dolog a
számomra. Egyrészt nem áldozat az az idô,
amit ezzel töltök, másrészt pedig felszabadít.
A zene számomra nagyon fontos. Az, hogy
ezzel is ôt szolgálhatom, külön örömet jelent.
Nekem nem volt közöm az egyházhoz egé-
szen addig, amíg Anyukámnak és Dóriéknak
köszönhetôen be nem léptem a kórusba. Ez-
után már az életem részét képezte az egyház
és a hit is. Néha a plusz próbák miatt le kel-
lett mondanom egy-egy más programról, de a
legnehezebb mégis a vasárnapi korán kelés…
Mindig megértettem, hogy miért kell próbál-

ni, hiszen ez már megszokott volt számomra.
Ha szívesebben is lettem volna máshol, tud-
tam, hogy ha nem megyek el próbára, az sem
a darabok megtanulását illetôen nem lesz jó,
sem lelkileg. Amellett, hogy nagyon szeretek
másokkal együtt énekelni, itt a kórusban
megismerhettem egy-két számomra ma már
nagyon fontos embert is. Az, hogy közösen
dicsérhetjük az Urat, miközben másoknak is
és magunknak is nagy örömet okozunk,
nekem nagyon fontos és jó dolog.

Kerekes Endre és Kori
Kori: Engem nagyon tud befolyásolni a zene,
így az énekek is. Amit dallam erôsít, azt job-
ban megjegyzem. Ezért tartom fontosnak,
hogy Isten Igéjét énekelt formában is hirdes-
sük, mert van, akit így érint meg Isten. Ebben
közvetítônek lenni, az Istentôl kapott tehetsé-
günket használva, az egyik legszebb szolgá-
lat. Gimnáziumban is szerettem volna ének-
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karba járni, de hiányos kottaolvasási ismere-
teim miatt nem vettek fel. Itt viszont Gábor és
Dóri vállalták, hogy hallás után is tanítják az
énekeket, illetve zenei alapokat is elsajátíthat-
tunk az egyik nyári héten. Sokat fejlôdtünk,
egyre bátrabban énekeltünk. Nagyon jó érzés
volt a kapott tálentummal szolgálni, ezért ma-
radtam. Az énekkarból is közösség lett, test-
vérek közössége. Az emberek egy dolgot ad-
nak igazán nehezen: idôt. Még pénzt is elôbb
adnak valamire, ha más megcsinálja helyet-
tük. Én sem szeretek vasárnap korábban kelni
a próbák miatt, de megteszem, mert fontos,
hogy ha szolgálatot vállalunk, akkor azt teljes
szívvel és maximális erôbedobással végez-
zük. Több olyan élmény is eszembe jut, ami
bôségesen kárpótol az odaadott idôért, erôért.
Amikor a Vakok Intézetében egy hölgy a
szolgálatunk végén kért még énekeket a „fe-
kete énekeskönyvbôl” és könnyes szemmel
velünk dicsérte Istent, amire rég nem volt
módja. Amikor Draskóczy Lídiával és férjé-
vel közösen szolgáltunk, s az ütôgardon a
szívdobbanást idézte fel, ami betöltötte a
templomot. Amikor nagy anyagi nehézség-
ben az otthoni gyakorlás alatt ébredtem rá,

hogy Isten már egy hete azt ismételgeti: Ne
aggódjatok hát, keressétek az Isten országát
és annak igazságát, s ô megad mindent, amire
szükségtek van. Bízzatok, az Úr jó!
Endre: Eleinte nem akartam kórustag lenni,
de a feleségem kérésére elmentem egy pró-
bára. Mostanra fontos lett nekem ez a szolgá-
lat, hiszen az énekek által is beszél hozzánk
az Úr, s reményeim szerint másokat is meg-
érint. Mélyen át tudom érezni a darabokban a
fájdalmat, örömöt, s gyakran bánt, hogy mi
emberek nem tudjuk értékelni a megváltást. A
megtérésem után még kerestem a helyem, ám
az énekkarban olyan szolgálatot kaptam,
amely nekem is fontos lett. Néha kételkedek
benne, hogy ott-e a helyem, de az Úr az Igéi
által eltörli a kétségeimet. S bár én is aludhat-
nék a hétvégi próba helyett, számomra ez
nem lemondás és nem áldozat, hanem öröm.
Nagy öröm az, hogy azt csinálhatom, amit
szeretek (még ha nem is értek hozzá úgy,
ahogy szeretném). De hála Istennek olyan
emberek vezetik a kórust, akik kellô módon
el vannak látva türelemmel is. S nem utolsó,
hogy egy-egy szolgálat után a gyülekezet is
megerôsíti, hogy amit csinálunk, az jó.

Az énekkar tagjai 2011 májusában

Szoprán:
Bartus Réka, Börcsökné Lábas Hilda, Jakab Dorottya, Krüzselyi Ilona, Parti Eszter,

Sántha Emese, Szemenyei Eszter, Zsigovits Gabriella

Alt:
Baranya Edit, Fedl Dalma, Kerekesné Bérces Kornélia, Krüzselyi Attiláné Ilona, Marderné

Deési Márta, Ottmár Anna Magdolna, Pogány Orsolya, Sári Éva, Somogyiné Ficsor
Krisztina, dr. Südy Györgyné Erzsébet

Tenor:
Kerekes Endre, Ottmár Dávid, Parti Ferenc, dr. Südy György, dr. Szabó Zsolt

Basszus:
Havasi Krisztián, Holló László Dániel, Sántha Konrád, Székely Tamás
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A Budapest-Fasori Egyház-
község áldott – talán nem túl-
zó, ha így mondjuk: „aranyko-
rában” –, Szabó Imre esperes
lelkész és Dobos Károly lel-
kész mellett szolgált Tóth
Endre segédlelkész, aki Isten-
tôl rendelt, méltó szolgatársuk
volt, majd egy évtizeden át,
1935. október 1-jétôl 1945.
március 1-jéig. Bizonyság erre az is, hogy az
eredetileg Joó Sándort hazahívó kecskeméti
presbitérium, miután ô végül úgy látta meg,
hogy Pasaréten kell, hogy maradjon, három
lelkész közül (Halassy Miklós, Farkas József)
ôt választotta meg titkos szavazással 1944.
október 1-jén. Tudomásom szerint Joó Sán-
dor is ôt ajánlotta maga helyett a kecskeméti-
ek figyelmébe. Kecskemét életében is máig
ható áldása van az ô ottani szolgálatának, en-
nek magam is, mint 10 éven át kecskeméti
lelkész tanúja vagyok. Ô volt a háború utáni
korszak ébredési lelkipásztora.

Hálaadással emlékezünk ôreá itt is, hiszen
a Fasorban múlhatatlan következményei van-
nak annak, ahogyan ôk közösen Urunk áldása
alatt szolgáltak a 30-as évek közepétôl a hábo-
rú végéig. 1935. október 1-jétôl mint fasori
segédlelkész, majd 1936. október 1-jétôl mint
esperesi segédlelkész szolgált. 1942-tôl pedig
a fasori feladata mellett, mint fôvárosi misz-
sziói lelkész építette Isten országát. Két év
után principálisa, Szabó Imre ezt írta szolgá-
lati bizonyítványként róla, 1938. január 18-án:
„…a lelkészi teendôk minden ágában, mint az
esperesi teendôk végrehajtásában hûséges
munkatársam volt. Bizalommal bízhattam rá
kényesebb lelkipásztori teendôket is. Helyét

minden munkaterületen tisz-
tességgel megállta. Azt a jó bi-
zonyságot tehetem róla, hogy
a modern egyházi munka vég-
zésére felkészült ifjú. Szemé-
lyében komoly és szerény, szó-
tartó, buzgó és református ke-
gyességgel ékeskedô. A gyüle-
kezet tagjai is kedvükbe hor-
dozzák építô szolgálatáért.”

Rövid életrajza mutatja, honnan jött és hová
ért Isten kegyelmes megváltó, elhívó szere-
tete útján. 1911. május 31-én, 100 évvel ez-
elôtt született Bogyiszlón, éppen akkor, ami-
kor a fasori templom alapját megvetették. Ki
gondolta akkor, hogy a Duna jobb partján, a
Tolnától 6 km-re elhelyezkedô községben
megszületett lelkészgyermek élete összefo-
nódik a fasori templomban folyó szolgálattal.
Édesapját, Tóth Pál református lelkipásztort
1919-ben a Kommün idején súlyosan bán-
talmazták, két év múlva, 1921-ben a 10 éves
Tóth Endre elveszítette ôt. Édesanyja négy
gyermekkel maradt özvegyen. Elemi iskoláit
Bogyiszlón, a gimnáziumot Szekszárdon, il-
letve Hajdúböszörményben végezte a Refor-
mátus Bocskai István Gimnáziumban. Isten
kiválasztó szeretete, a család életének próbái
között is elérte szívét. Édesapja hívatása ra-
gyogott fel számára, mint Istentôl rendelt út.
Az érettségi után a Budapesti Református
Teológiai Akadémiára jelentkezett, olyan lel-
készi ajánlással, amelyik a legnagyobb elis-
meréssel szólt róla. Negyedéves korában a te-
ológushallgatók seniorának választották, 
vagyis ô lett vezetôjük és képviselôjük az
akadémián a professzori kar elôtt. Emellett
megválasztották az Országos Teológus Szö-

Tóth Endre emlékezete
(Bogyiszló, 1911 – Kecskemét, 1953)
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vetség elnökének is. 1933-ban fejezte be teo-
lógiai tanulmányait Budapesten, 1933–1935
között Hollandiában, Amszterdamban volt
ösztöndíjas. Teológiai látását, kegyességét
formálta a történelmi kálvinizmussal való ta-
lálkozása. Segédlelkészi szolgálatot is végzett
ösztöndíjasként, így betekintést nyert az otta-
ni református gyülekezetek életébe. Tanulmá-
nyai és tapasztalatai beépültek életébe, szol-
gálatába, ezekkel gazdagodva tért haza.

Az eddigiek is tükrözik, hogy elhívott éle-
tén áldás volt, amit mások is megláttak és meg-
becsültek, már teológus évei elôtt, alatt és után
is. Kész volt a tanulásra, a továbbtanulásra,
hogy küldetését még teljesebben betölthesse.
Az sem véletlen, hogy hazaérkezése után,
1935. október 1-jével megkezdte fasori szol-
gálatát. A fasori gyülekezet szerteágazó misz-
sziói munkájába állt be, és akik hívták, tudták,
hogy valódi segítség lesz jelenléte. Mindez be
is igazolódott, hiszen több mint kilenc éven át
ezen a helyen szolgált Isten dicsôségére és so-
kak áldására. 1939-ben nôsült meg, Cseperká-
lovics Erzsébet hegedûmûvészt vette feleségül.
Jellemzô a lelki és a rokoni kapcsolatokra,
hogy Szabó Imre eskette ôket május 14-én, va-
sárnap. Kovács Bálint és Dobos Károly lelki-

pásztorok voltak a tanúik. A Dobos családdal
rokonságban is álltak, Kovács Bálint pedig ké-
sôbb Kecskeméten lelkésztársa is volt Tóth
Endrének. Házasságukból három gyermek
született, Zsuzsanna, Erzsébet és Pál. Zsuzsan-
nát itt keresztelte a fasori templomban Szabó
Imre, 1941. szeptember 7-én. A legnehezebb
és legveszélyesebb idôkben Szabó Imre esper-
essel és Dobos Károllyal részt vett az üldözöt-
tek mentésében. Ma már emléktábla ôrzi ezt is,
egy megmenekült testvérpár hálás emlékezé-
seként. 

De nemcsak mások megmentésének lett
eszköze és tanúja. A Budapestet elfoglaló
szovjet csapatok összegyûjtöttek embereket,
a gondnokkal éppen a kaput szerelték, amikor
elfogták ôt is. Elvitték Gödöllôre fogságba,
ahol három hét fagyoskodás és nélkülözés
mellett súlyosan megbetegedett. Mielôtt to-
vábbvitték ôket, különös csoda folytán szaba-
dult. Egy diakonissza, Isten odarendelt kül-
dötteként, angyalként felismerte ôt, kihívta a
sorból, és berántotta egy kapualjba. Így ra-
gadta ki ôt az Úr a fogságból. Majd betegen,
gyalog tette meg az utat a Fasorba családjá-
hoz. Megmenekült, megmaradt, hazatérhe-
tett. Micsoda tanítás lehetett ez számára… Ô

Konfirmáció után

MÚLTIDÉZÔ
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igazán értette Szabó Imre igehirdetésének, a
késôbbi ébredésnek kérdését: Miért marad-
tunk meg? Ô odaadta életét, hátralévô életét is
az ô Megváltójának, így szolgált hálaadásból
Neki az új szolgálati mezôn, Kecskeméten is,
amíg haza nem hívta Ura 1953. november 4-
én, 42 éves korában. Vasárnap, november 1-
jén hirdette az Igét, Pál vallomásáról: „Mert
nékem az élet Krisztus és a meghalás nyere-
ség.” (Fil 1,21) Másnap, a férfiak bibliaóráján
lett rosszul, és szerdán egészen valóságos lett,
a vasárnapi alapige második része is, hiszen
életében Krisztus volt az élete és halálában is
„nyertes” lett. Maradandó épült általa is, mert
az Isten országa épült, hitre jutott emberek ta-
núskodnak emellett, s a dicsôség mindenestül
Istené! 

Errôl beszélt élete és szolgálata is. Így hir-
dette errôl az Igét, a Jn 3,30 alapján: „Annak
növekednie kell, nékem pedig alább szálla-
nom.” „… amíg el nem ismerem az Ô dicsô-
ségét mindenben, addig megoldatlan minden
kérdésem. El kell elôbb-utóbb következnie az
egyetlen megoldásnak: Krisztus legyen az
elsô, és Ô legyen minden mindenekben.
Gounod, a nagy zeneszerzô beszélte el, hogy

amikor 18 éves volt, ezt mondta: „én”, ami-
kor 25 éves lett, már így mondta: „én és Mo-
zart”, amikor 40 éves lett, így módosult kije-
lentése: „Mozart és én” – öregségére pedig
ennyi maradt mindezekbôl: „Mozart”. Mikor
jutunk el mi is idáig, hogy kimondhassuk:
egyedül Krisztus.” (Adventtôl Adventig RZSI
Sajtóosztálya Budapest, 1989.)

Ô eljutott idáig, kimondhatta utolsó szó-
széki igehirdetésében a páli vallomást, aho-
gyan korábban utaltam rá. Egy tanyasi házi
bibliaórára, néhány évvel ezelôtt vittem a rám
bízott üzenetet. A bibliaóra végén a házigaz-
da idôs férfitestvér vallomása hálára indított,
és Isten magasztalására. Mert arról tett tanú-
ságot, hogy az elhangzott igeszolgálat üzene-
te, légköre Tóth Endrére emlékeztette ôt, fél
évszázad távlatából is. Ugyanaz a Lélek,
ugyanaz az Úr Jézus Krisztus munkálkodott
az Atya dicsôségére egykor és ma. Valóban,
az azonosság a dicsôséges Úr, Aki tegnap és
mindörökké ugyanaz: Soli Deo Gloria!

Különös megilletôdöttséggel, mások val-
lomását felhasználva emlékezik egy késôi
utód, egy kecskeméti-fasori lelkipásztor:

Somogyi Péter
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Most eldôl, lesz-e még magyar
nemzet a világon vagy pedig
megindul az óriási felszámolás,
amit a történelem nemzethalál-
nak nevez. Az ilyen nemzetha-
lál fokozatos szétesésben szo-
kott megnyilvánulni. Elôször
megbénul az a nagy és szellemi
erô, amely egy történelmileg
adott népcsoportot nemzetté
szervez, azaz öntudatos szabad
akaratú, tiszteletet parancsoló kollektív sze-
mélyiséggé. Azután meglazulnak azok a lelki
kapcsolatok, amelyek egy ország lakóit a nép
élô egységébe fûzik. Az emberek nem vállal-
ják a népükkel való közösség terheit, nem ér-
tékelik ennek a közösségnek becsét, nem
gyönyörködnek önnön népük jellemzô voná-
saiban, s nem élnek a néplélek teremtette élet-
formák áldásaival. Ajkukon megromlik a
nyelv muzsikája, gyermekálmaik költészeté-
bôl elszáll a népköltészet vadgalambja, nem
telik kedvük a nép hasznos vagy mulatságos
alkotásaiban. Utolsó lépés az, amikor szé-
gyenkezve hordozza nemzeti és népi jellegét,
s legfôbb célja, hogy mások is elfelejtsék, és
ô is elfelejtse. Ha teherképpen és szégyenkez-
ve hordozzuk azt, hogy magyarok vagyunk, a
nemzethalált semmi fel nem tartóztathatja.

A nemzeti lét kérdése a mindenkori nem-
zedékre nézve az egyéni lét kérdése is. Ha
maga a nemzet beteg, hiába dolgoznak a pol-
gárai: ha a közlét megromlott, a békétlenség
átmegy a társadalom minden porcikájába; ha
a közéletet erkölcsi kór pusztítja, megromlik
az egyesek erkölcsi érzéke is. Az emberek
egyre kevesebbet dolgoznak, aki dolgozik is,
hiába dolgozik. Az emberek nem segítik, ha-

nem akadályozzák egymást, s
mindenki mindenkinek ellensé-
gévé, áldozatává vagy cinkosá-
vá válik. Minden egyéni kérdé-
sünk összetorlódik a nemzeti lét
kérdésében, s aszerint igazodik,
hogy Magyarország az élet ka-
puján lép-e át, vagy a halál kapu-
ján. Mi együtt állunk és együtt
esünk, együtt élünk és együtt ha-
lunk, mert egyetlen egy élô alko-

tás vagyunk Isten kezében: a fazék csak a ma-
ga egészében fazék, a részeiben már haszonta-
lan cserép. A nemzeti lét kérdése erkölcsi
kérdés. Erkölcsi kérdés a gazdasági élet, mert
függ a munkától, a fogyasztástól, a megbíz-
hatóságtól; a szorgalom, becsület, egyszerû-
ség megannyi erkölcsi tulajdonság. Erkölcsi
kérdés a helyes politika is, mert igazságér-
zettôl, jóakarattól, megbízhatóságtól, sze-
rénységtôl és becsületérzéstôl függ. Egészen
erkölcsi kérdés a nevelés kérdése, az a nagy
játszma, hogy az új nemzedék különb legyen,
mint mi.

Az erkölcsi kérdés Isten-kérdés. Nincs
ezen a földön semmiféle szenvedély, ihletés,
amelyik erôsebb legyen, mint amelyet az élô
Isten személyes hatása ad. Az Isten-kérdés a
Krisztus-kérdés. Jézus Krisztusban, a vele va-
ló élet közössége által termi meg szívem azt
az engedelmességet, amelyben Isten törvénye
élethivatásommá, parancsa rendeltetésemmé
válik. Olyan rendeltetésemmé, amelynek be-
töltésével érzem magam a legszabadabbnak,
legegyénibbnek és legboldogabbnak.

(Elhangzott 1947. február 16-án a rádióban.
Megjelent 1988-ban, Bernben. – Ravasz László:
Válogatott írások 1945–1968.)

Ravasz László: Kérdések kérdése
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GYEREKKUCKÓ

Kedves Gyerekek!
Ismét vége van a tanévnek, és a nyári szünet kezdôdik – gondolom, mindenki örömére.
Valószínûleg a meleg idô is sokakat csábít majd vízpart közelébe. Ezért is gondoltam, hogy er-
re az oldalra most vízzel kapcsolatos feladatokat válogatok nektek. Kívánok pihentetô szün-
idôt, és örömteli pillanatokat a feladatokhoz!

1. Színezd ki a képet! Tudod-e, hogy kiket
ábrázol a kép, és hogy milyen vízrôl van szó?
(A történetet elolvashatod az 2Mózes 2-ben.)

2. Számos rejtvény – jutalomért! Számítsd
ki az alábbi mûveleteket (nem kell megijedni,
nem nehéz matekpélda!), azután keresd ki az
eredményül kapott számoknak megfelelô be-
tûket. A megfejtés szintén vízzel kapcsolatos. 

7+5=  10-8=  15+2=  5-4=  7+3=
12+4=  4x2=  11+6=  100:4=  2x4=  27:3=
20+15=  9x2=

1=A, 2=Á, 8=E, 9=G, 10=I, 12=K, 16=M,
17=N, 18=Ô, 25=Y, 35=Z

Aki a megfejtést és a vízhez való kapcsolatá-
nak magyarázatát megírja nekem, az jutalmat
kap érte! Mindezt írd le egy lapra, írd rá a ne-
vedet, korodat és telefonszámotokat (esetleg
email-címet), és tedd egy borítékba. A borí-
tékra írd rá: Zsó néninek – rejtvény. A boríté-
kot pedig add le az irodában, vagy személye-
sen nekem! Határidô: szeptember 4.

3. Készíts magadnak (vagy ajándékba) nyári hajókázós képet!
Kellékek: fehér rajzlap, piros, sárga, zöld, ill. különbözô ár-
nyalatú kék kartonok, olló, ceruza, ragasztó
A munka menete:
• Vágj csíkokat a különbözô kék árnyalatú kék kartonokból.
Az egyik szélét mindig hullámosra vágd.
• A kék csíkokat ragaszd fel a rajzlapra. Föntrôl kezdd, a hul-
lámos széle mindig takarja az egyenest. Igyekezz váltakozva
felragasztani a különbözô kék színû csíkokat.
• Egy másik rajzlapra rajzolj vitorlást, alul fogóval. Azzal
tudod mozgatni a vitorlást.
• A színes kartonokból vágd ki a vitorlát, az árbócrudat és a
hajótestet – a megrajzolt vitorlást használd hozzá sablonnak.
• Ragassz mindent a megfelelô helyre. Vágj egy kis nyílást a
hullámok közé, és dugd a hullámok mögé a hajó fogóját – így
mozgathatod a vízen a hajódat.

Szeretettel: Zsó néni
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
A FASORBAN

Szeptember 17-én, szombaton 10–14 óráig
Este hangverseny.

Szeptember 18-án, vasárnap 12–17 óráig
nyitott ajtóval várjuk templomunkba a láto-

gatókat fiataljaink idegenvezetésével.

ÚRVACSORAI ISTENTISZTELETEK
Minden hó utolsó vasárnapján de. 10 órakor és
17 órakor tartunk úrvacsorai istentiszteleteket.
Mindkét idôpontban ugyanaz az igehirdetés

hangzik el a templomban.

NYÁRI ALKALMAINK
Vasárnap de. 10 óra: istentisztelet

de. 10 óra: összevont gyermek-isten-
tisztelet 2 korcsoportban
1. Kisóvodások és nagyóvodások a
tornateremben.
2. Iskolások egy csoportban 
a gyülekezeti teremben.
Gyermekmegôrzô szolgálat 3 éves
korig

Szerda du. 6 óra: bibliai közösségi óra
este 1/2 7 óra: összevont ifjúsági bib-
liaóra minden korosztálynak

Csütörtök du. 3 óra: gyülekezeti bibliaóra

Énekkari próbák nyáron 
megbeszélés szerint.

Felnôtt fiatalok bibliaköre nyáron szünetel.

PÜNKÖSDI 
ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK

Június 12., Pünkösdvasárnap
reggel 8 óra úrvacsorás istentisztelet
de. 10 óra úrvacsorás istentisztelet

gyermekmegôrzés 3 éves korig
gyermek-istentisztelet öt korcsoportban

du. 5 óra úrvacsorás istentisztelet
Június 13., Pünkösdhétfõ

de. 10 óra úrvacsorás istentisztelet

EGYÉB ALKALMAINK
– Férfi bibliaóra következô alkalma szeptem-

berben lesz
– Pároskör a nyári hónapokban nem tart alkal-

mat
– Baba-mama kör nyáron szünetel
– Nôi imakör: Minden hó 2. és 4. péntekjén es-

te 1/2 7–8 óráig
– Nôi kör: legközelebbi alkalma októberben

lesz 
– Szeptember 24-én nôi csendesnapot tartunk.
– Párápoló tanfolyamot a nyár folyamán nem

tartunk

FASORI ZENÉS ESTÉK, 2011
Hangversenyek, Zenés Áhítatok

Július 31. vasárnap, 17 óra
A Duna Melléki 
Református Egyházkerület
kántorképzô tanfolyamának 
záróhangversenye

Szeptember 4. vasárnap, 17 óra
Szabó Ferenc zongoraestje

Október 2. szombat, 18 óra
Kovalszki Mária zongoraestje

Október 22. szombat, 18 óra
„200 mûvész a 
Zeneakadémia orgonáiért”
Jótékonysági hangverseny 
Liszt Ferenc 200. születésnapján

November 6. vasárnap, 17 óra 
Perényi Benjámin zongoraestje

December 4. advent 2.vasárnapja, 17 óra 
Orgonazene adventben
Pálúr János orgonaestje


