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A régi kérdés 2600 évvel ezelôtt szólította
meg az akkori választott népet, akivel szövet-
séget kötött az Úr. Hogy mit is jelentett az Úr
kérdése, nem könnyû ma visszaadni, mert az
ôsi szöveg töredékesen maradt ránk. A szö-
vegösszefüggés és a kortörténeti háttér azon-
ban azt mutatja, hogy Jósiás király ébredése
után vagyunk, aki uralkodásának 18. évében
megújította a szövetséget az Úrral, miután
megtalálták a törvénykönyvet. Ô kereste az
Urat, helyreállította a templomot, és lerom-
bolta a pogány bálványimádást. Ôszinte bûn-
bánatra jutott, és elkötelezte a népet az Úr
iránti hûségre. S ez az elkötelezettség még-
sem maradt tartós. Halála után Jójákin király
visszatért a régi szokásokhoz, és a legrosz-
szabb következett. Nem nyílt elutasítás, ha-
nem önáltatás. Mintha lehetne Isten népe ma-
radni úgy is, hogy megengednek maguknak
pogány dolgokat. Mintha Isten osztozna
„kedvesén”, hiszen ez a kifejezés áll az ôsi
szövegben. Az Ô népe, az Ô kedvese, szerel-
mese. Így tekint az Úr az övéire. Ôk pedig
úgy, hogy az Úr az egyik, de van másik is.
Milyen egyértelmû paráznaság ez, szövetség-
szegés.

Jósiás a templom udvarán összegyûlt nép-
nek hirdettette ki a szövetség egyértelmû Igé-
it, ezt kellett tennie Jeremiásnak is a kapuban
állva, a népnek pedig tovább kellett volna ad-
ni, és a szerint élni. Ehelyett ôk elengedték a
fülük mellett, és elvált a templomi és a hét-
köznapi élet. Azzal hitegették magukat, hogy
megy ez így is büntetlenül. Ezért tette fel az
Úr a maga kérdését így: „Mit akarsz, kedves
népem, templomomban? Sok ravasz tervedet

elérni? Szent hússal elhárítani a rád váró ve-
szedelmet, és azután nevetni?” Milyen döb-
benetes, hogy az Úr még most is így tekint az
övéire. S milyen ébresztô, hogy leleplez. Ra-
vasz tervek a szívben, és közben védelemke-
resés, elhárító vallásosság? Milyen hozzáállás
ez? Ezt kellett Jeremiásnak tennie ezt meg-
elôzôen: „Ezt a parancsot kapta Jeremiás az
ÚRtól: Állj az ÚR házának kapujába, és így
hirdesd ott az igét: Halljátok az ÚR igéjét, jú-
daiak mind, akik bementek ezeken a kapukon,
hogy leboruljatok az ÚR elôtt! Így szól a Se-
regek URa, Izráel Istene: Jobbítsátok meg út-
jaitokat és tetteiteket, akkor megengedem,
hogy ezen a helyen tartózkodjatok! Ne bízza-
tok ilyen hazug szavakban: az ÚR temploma,
az ÚR temploma, az ÚR temploma van itt!
Mert csak ha igazán megjobbítjátok útjaito-
kat és tetteiteket, ha igazságosan ítéltek em-
ber és embertársa között, ha a jövevényt, ár-
vát és özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan
vért sem ontotok ezen a helyen, nem követtek
más isteneket a magatok romlására: akkor
megengedem, hogy ezen a helyen tartózkod-
jatok, azon a földön, amelyet ôseiteknek ad-
tam, öröktôl fogva mindörökké. Ti hazug sza-
vakban bíztok, amelyek semmit sem érnek.
Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan
esküsztök, a Baalnak tömjéneztek, és más is-
teneket követtek, akiket nem ismertek. Azután
idejöttök, és megálltok elôttem ebben a ház-
ban, amelyet az én nevemrôl neveztek el, és
ezt mondjátok: Megszabadultunk! De azután
ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek
el. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a
házat, amelyet az én nevemrôl neveztek el?

CENTENÁRIUMI KÉRDÉS
MAGVETÉS

Alapige: Jer. 11,15
„Mit akarsz, kedves népem, templomomban?”
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Majd én is annak nézem! – így szól az ÚR.”
(Jer. 7,1–11).

Micsoda látlelet ez akkor, és micsoda tü-
kör ez ma. Mert számunkra is világos Isten
új- szövetségi parancsa: „Senki sem szolgál-
hat két úrnak, mert vagy az egyiket gyûlöli, és
a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszko-
dik, és a másikat megveti: nem szolgálhattok
Istennek és a mammonnak.” (Mt. 6,24). Az
Úr Jézus szavai ezek, Aki nem feloldja, ha-
nem elmélyíti a szövetség Igéit. Isten népe
nem lehet engedékeny, nem engedhet magá-
nak akármit. „Aki befogadja parancsolatai-
mat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki
pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én
Atyám; én is szeretni fogom ôt, és kijelentem
neki magamat.” (Jn. 14,21). Az Úr Jézus
Krisztus iránti szeretet egyértelmû jele, hogy
az Ô parancsait megtartjuk. Nem félig-med-
dig, hanem egészen és teljesen. Nem lehet
egészséges életet élni úgy, ha nem a rendelte-
tésünk szerint élünk. Isten háza az imádság
háza, nem latrok barlangja. Nem lehet a temp-
lomot erre is és arra is használni. Nem lehet
az Isten népe között kegyeskedni és keresked-
ni. Ez a két dolog nem fér össze. S milyen
nagy nyomorúság, ha azt gondoljuk, hogy
mégis. Személyes életünk sem lehet vasárna-
pi és aztán hétköznapi. Mi mindenre rátapint,
rávilágít ez a kérdés: „Mit akarsz, kedves
népem, templomomban? Sok ravasz tervedet
elérni? Szent hússal elhárítani a rád váró ve-
szedelmet, és azután nevetni?” Igen, rende-
zetlen kapcsolatok, hamis ügyek, itt-ott
ügyeskedés, tisztátalan beszéd, kérlelhetet-
lenség, csúsztatás, könnyelmûség, babona-
ság, öntörvényûség, törvényeskedés, képmu-
tatás, tetszelgés, fennhéjázás, személyváloga-
tás, anyagiasság, önérdek, mohóság és még
mi minden jelenik meg még a templomos
emberek között is! S jön a feloldó mondat:
„Nem eszik olyan forrón a kását!” S jön a

figyelmeztetés: „Vigyázz! Nehogy gúzsba
köss másokat!” Azt gondolom, fontosabb Jé-
zus figyelmeztetése: „Menjetek be a szoros
kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az
út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak,
akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és
keskeny az az út, amely az életre visz, és keve-
sen vannak, akik azt megtalálják.” (Mt.
7,13–14). Keskeny az az út, amely az életre
visz. Ne akarjuk szélesíteni! Ne akarjuk Igé-
vel magyarázni azt, amire a teljes Írás nemet
mond. Mert ma ez is nagy kísértés. A teljes
Írás ismerete nélkül vagy éppen figyelmen kí-
vül hagyásával, egy-egy kiragadott mondattal
igazolnak olyan dolgokat, amelyek nyilván-
valóan igeellenesek. S ennek vannak tanítói
is, akik azt mondják, amit az emberek hallani
akarnak. 

Jézus Krisztus szolgált, a keresztig szol-
gaként járt itt, de nem kiszolgált! Ô nem a mi
vágyainkat szolgálta ki, hanem a valódi
szükségeinket. El ne felejtsük ezt! Kortársai a
római uralom alóli felszabadítást várták a
Messiástól, Ô a bûn uralma alól jött felszaba-
dítani. Gyakran hangzik az is, hogy Isten
mennyire tiszteli az ember méltóságát. Ördö-
gi helycsere ez! Hiszen nekünk kell minde-
nestül tisztelni az Ô méltóságát. Ô kegyelmet
gyakorol mindig újra és újra, ez a meg nem
érdemelt jóindulat. Ebben kell növekednünk,
vagyis ennek mélyebb megismerésében és
megértésében. Hangzik a nekünk oly jólesô
mondat: „Az embernek szabad akarata van.”
Pedig ez is éppen a feje tetején áll, mert Isten-
nek van szabad akarata! S mi mit gondolunk?
Mi azt teszünk, amit akarunk. S Isten? Ô nem
tehet akármit, csak azt, amit mi is jónak lá-
tunk. Milyen ördögi ravaszság és becsapás
ez! Olyan, mint a tragikomikus politikai vicc:
hogy valaki a javunkat akarja, de mi nem ad-
juk. Igen, az Ördög is látszatra a javunkat
akarja, és az a baj, hogy mi oda is adjuk neki.

MAGVETÉS
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Miközben Isten a valódi javunkra munkál
mindent. Ez nem mindig kellemes, de mindig
gyümölcsözô. Elmondhatom, s velem együtt
sokan mások is, hogy egy-egy esemény az
életemben nem volt könnyû, de hasznos volt,
s valóban jó született belôle. Amikor ragasz-
kodom az Úrhoz, akkor egészen biztos, hogy
abból jó származik rám. Amikor kompro-

misszumot kötök, annak mindig rossz a vége.
Ébresszen az Úr kérdése minket ma is, és újra
meg újra! Gondoljunk az elôttünk lévô idô-
ben ennek az Igének a fényében mindenre! 

Somogyi Péter lelkipásztor
(Részlet a centenáriumi év 

elsô úrnapi igehirdetésébôl,
2013. január 6.)
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• Október 7.: A Fasori zenés áhítaton Szabó Ferenc (zongora), Szemenyei Eszter (fuvola) és
Devich Gergely (cselló) léptek fel. 

• Október 15–19.: Evangelizációs hetünk volt Hinni taníts, Uram címmel, melyen Sípos Aba
Álmos, a békásmegyeri gyülekezet lelkipásztora szolgált.

• Október 20.: Pálúr János orgonamûvész és az Anima Musicae Kamarazenekar tolmácsolá-
sában Händel mûvei hangzottak el a fasori hangversenyen. 

• Október 25.: Tomka János professzor tartott elôadást a tálentumok használatáról. 
• Október 29–31.: A kerület protestáns gyülekezeteivel együtt reformációestéken vettünk

részt. 
• November 4.: Az örökélet vasárnapján hálaadásban emlékeztünk meg elköltözött szeret-

teinkrôl. A Fasori zenés áhítat keretében Szokolay Balázs és Szôke Diána zongoramûvészek
adtak hangversenyt. 

• November 6.: Felnôttkonfirmációra felkészítô tanfolyam kezdôdött. 
• November 11.: A Julianna iskolával együtt családi istentiszteletet tartottunk. Ezt követôen a

megújult templomkertért közösen adtunk hálát, és a Julianna iskola újraindításának 20. évfor-
dulója alkalmából koszorút helyeztünk el az emléktáblán. 

• November 17.: Szülôi kör indult a Julianna iskolában, illetve a gyülekezetbe járó szülôk ré-
szére. Ugyanekkor missziói megbeszélést tartottunk a gyülekezet szolgálatvezetôivel. 

• November 29.: Tomka János professzor elôadása hangzott el Miért felelôs a vezetô? címmel. 
• December 2.: Gyülekezeti karácsonyi könyv- és gyertyavásár volt. A Fasori zenés áhítat ke-

retében Pálúr János orgonamûvész adventi hangversenyt adott. 
• December 9.: Ünnepi zenés istentiszteleten gyülekezetünk zenészei bemutatták A szövetség

címû saját zenemûvüket. 
• December 17.: Nyugdíjasok számára adventi szeretetvendégséget tartottunk. A szolgálók

adventi alkalmán együtt adtunk hálát az év áldásaiért.
• December 18–21.: Adventi elôkészítô alkalmakat tartottunk készülve a karácsony ünnepére.
• December 20.: A Julianna iskola Zenei Tehetséggondozó Alapítvány karácsonyi koncertje

került megrendezésre templomunkban.
• December 23.: Karácsonyi családi istentiszteleten vehettünk részt.
• December 31.: Gyülekezeti szilveszteren voltunk együtt jó hangulatban felnôttek, gyer-

mekek egyaránt. 
• Január 6.: A Fasori zenés áhítaton Orgonazene a Biblia lapjaira címmel János evangéliumá-

ból válogatott részek alapján Végh Tamás lelkipásztor igehirdetése mellett Pálúr János or-
gonaimprovizációkkal szolgált. 

• Január 22.: Felnôttkonfirmációra felkészítô tanfolyam indult.
• Február 3.: A Fasori zenés áhítat keretében az Ébredési énekek közül Csákány Marianna

elôadásában hallgathattunk meg néhányat, melyeknek történetérôl Miklóssy József, a Halle-
lujah énekkötet fôszerkesztôje beszélt. Az Igét hirdette Somogyi Péter lelkipásztor.

A  L E G U T Ó B B I H A R A N G S Z Ó Ó TA T Ö R T É N T
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LELKI HÁZUNK TÁJA

Ôszi evangelizáció
József története

ISTEN ISKOLÁJÁBAN
Képzeljük el, hogy egy hatalmas festmény
elôtt állunk! Egészen közel a képhez, szinte
odaszorítjuk az orrunkat. Megkérdezik tô-
lünk: „Na, mit látsz?” „Semmit, egy sötét fol-
tot” – feleljük, s tényleg így van, minden erôl-
ködésünk ellenére egy sötét folt az, amit egy
centirôl a nagy egészbôl látunk. Lépjünk egy
kicsit hátrébb! – ezt a szeretetteli, szimboli-
kus tanácsot adta mindannyiunknak Sípos
Aba Álmos, a Budapest-Békásmegyer Refor-
mátus Egyházközség lelkipásztora a Fasor-
ban tartott ôszi evangelizáció során. 

Életemben a számtalan örömteli emlék
mellett van jó pár esemény, melyrôl Sípos
Aba Álmos öt estét betöltô evangelizációjáig
inkább elfeledkeztem volna, semhogy felem-
legessem vagy elkezdjek rajta töprengeni,
hogy a „nagy egészbe” beleillesszem. Tizen-
hét éves voltam, a barátnôm biciklizni hívott,
s én annak ellenére, hogy ügyetlen voltam és
már régen ültem kerékpáron, igent mondtam.
A várost ölelô körgyûrûn robogó teherautók
mellett haladtunk, végig a torkomban dobo-
gott a szívem, ami jelezte, inkább volt meg-
próbáltatás, mint önfeledt kikapcsolódás szá-
momra. Amikor már azt hittem, megúsztam a
nagyvárosi forgatagot, tizenöt perc és otthon
vagyok, egy rossz mozdulat miatt elveszítet-
tem az egyensúlyomat. 

KI VIGYÁZ RÁM?
Beestem a mellettem haladó busz alá. A jár-
mû hátsó kereke a fejem elôtt egy centivel állt
meg. Felpattantam, kicsit sajgott a könyö-
köm, meg a térdem, meghúzódott a nyakam,
de felemeltem a biciklit, ráültem, s gyorsan
elkerekeztem. Aztán távolabb megálltam, s

láttam, hogy a barátnôm kiabál az ijedt busz-
sofôrrel, miért nem vigyázott rám. Pontosan
tudtam, nem ô a hibás, hanem én, de nem
mertem odamenni, remegô lábakkal néztem a
jelenetet. Akkor és ott nem jutott eszembe,
hogy a sofôr mellett ki vigyázott rám. Késôbb
sem értettem, miért a sok viszontagság és
próba. Miért van az, hogy nekilendülök, aztán
valami megállásra kényszerít. Nehézség, be-
tegség, irigység, viszály, s a sok csapda, mely-
rôl nyilvánvaló volt, hogy a saját gyengesé-
gem miatt estem bele. Apránként tapasztal-
tam meg, ahogy a nehézségek Isten felé terel-
tek, hogy jó az Úrra figyelni, s az Ô parancso-
lataiban járni. Hogy ne csak „sötét” foltoknak
lássam a mindennapokat, arra egy teljesen is-
meretlen nôtársam tanított meg a kórházban.
Második gyermekemet vártam, veszélyezte-
tett terhes voltam, valóban életveszélyben.
Szomorkodtam a kórházi ágyon, végtelenül
lassan teltek a napok, amikor új lakó érkezett
a szobába. Ô is ápolásra szorult, a mellettem
lévô ágyon kapott helyet. Váratlanul rosszul
lettem, a nôvér infúziót kötött be. S ekkor
megszólalt a szomszédos ágyon az új lakó:
„Jó az Úr.” Tôle hallottam ezt elôször. A fe-
nyegetô vetélés elmúlt, késôbb mondta, hogy
imádkozott értem. Igen, jó az Úr. Egyike
azoknak az Igéknek, amelyekre bátran rááll-
hatok és rá is állok. 

MEGKÜLÖNBÖZTETÉS
Sípos Aba Álmos lelkipásztor József pátriár-
ka életén keresztül mutatta be öt estén át,
hogy József megkülönböztetett ember volt,
akinek Isten ígért valamit, s ígéretét maradék-
talanul teljesítette. Élete Isten nagy tervének a
része volt, s József ezt akkor kezdte felfedez-
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ni, amikor a testvérei eladták, s egy mély kút-
ban találta magát. Megtanult Isten szemével
nézni, megtanulta, hogy ne csak a mát és a
tegnapot nézze, hanem az életet összességé-
ben. „Mert az életünk nem annyi, amennyit
egy-egy eseményben észreveszünk” – ma-
gyarázta Sípos Aba Álmos. Meg kell kérdez-
nünk magunktól: Mi miért történik? Mire jó?
Mindannyian Isten iskolájába járunk, s for-
máltatunk, hogy végül olyanok legyünk, ami-
lyeneknek Ô bennünket eltervezett. József is
egy életen át a hit iskolájába járt. Mindannyi-
unk formáltatása úgy kezdôdik, ahogy Józse-
fé, hogy Isten elkezd velünk beszélni. „Ez az
igazi megkülönböztetettség, ami az embert
valaha érheti. Mi is megkülönböztetett embe-
rek vagyunk, akik Isten Igéjét hallgatjuk, Ô
az, aki szól hozzánk Jézus Krisztus és az 
Ô Igéje által. Az Ô gyôzelmében hit által mi
is gyôzhetünk. Ne azt mondjuk: „Elmegyek a
templomba.”, hanem azt: „Odamegyek az
Isten színe elé, aki valós személy” – hallottuk
Sípos Aba Álmostól. Isten, aki vonz, Ô az, aki
hív, s azt adja, amire szükségünk van. Isten
szava maga Jézus Krisztus. Mi az, amit Isten
elmond Jézus Krisztus ígérete által? Az, amit
mi magunktól soha meg nem láthatunk. „Tit-
kot fedett fel, amit magunktól meg nem is-
merhetnénk, azt üzeni: van gyôzelem a halál
felett.” „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete
van.” Életünk legnagyobb problémájáról szól
– hívta fel a figyelmet Sípos Aba Álmos. Mint
mondta, nem az a legnagyobb baj, hogy üres
a pénztárca, hogy rosszak a leletek, hogy a
férjem vagy a feleségem elhagyott, hanem az,
hogy elkárhozunk. De Jézus azt mondja: „én
gyôztem, s ebbe a gyôzelmembe akarlak fo-
gadni”, és a veszedelembôl ki akar ragadni.
„Ne utasítsuk el, ne mondjuk azt, erre még rá-
érünk” – hallottuk. Isten úgy beszél a lényeg-
rôl, ahogy tette ezt Józseffel. „Tanuljunk Jó-
zsef példájából, ragadjuk meg Isten szabadí-

tását, amely Jézus Krisztus élete, s akkor
kitisztul a félelem, gyökeresen megváltozik
az életünk. Ha az örök életbe vagyok hivata-
los, hozzá sem fogható az a kevés, amit itt
eltöltök. Az isteni koordinátarendszerben
összezsugorodik és semmivé lesz.” 

KÚT MÉLYÉN
„Hirtelen változott meg József életének az
iránya. Nem jó érzés a kút fenekén ülni, ahol
csend van, hûvös, a külvilág zajai elcsende-
sülnek. Elkezd végül fölfelé tekinteni. Abban
a kilátástalan helyzetben, ahol a halál min-
dennél közelebb került hozzá, rákényszerült
arra, hogy túltekintsen mindazon, ami látha-
tó, s meglássa a láthatatlant. Amíg nincsenek
problémák, addig az ember nem úgy tekint az
égre, addig csak úgy tekint oda: Hja, az Isten
valahol ott van. Józsefnek meg kellett tanul-
nia: egyetlen helyrôl várhat segítséget, az élô
Istentôl” – hangzott az evangelizáción. „Az
atyai szeretô házban ezt nem tanulhatta volna
meg, Isten elvett tôle mindent, ami neki addig
biztonságot jelentett, s egyetlenegy kapaszko-
dója maradt, az, hogy megragadja atyái Iste-
nét. Milyen csodálatos nevelô a mi Urunk,
nemcsak azt mondja el Józsefnek, mivé sze-
retnélek tenni, hanem az Úr elkezdi erre a fel-
adatra felkészíteni. Ott kezdôdik, hogy meg
kell értenie, Isten nélkül semmit sem csele-
kedhet.” 

József a kút mélyén megtanulta, hogy
minden mélységben egyedüli reménysége Is-
ten. S miért kell a kútba esnünk? Azért, mert
aki nem tanul meg járni a mélyben, az nem
tud majd járni a magasságban sem. Józsefnek
az Istenbe vetett mélységes hite volt az, ami
megmentette a bûntôl. Mit felelt Potifár fele-
ségének, amikor az el akarta csábítani: „Nem
tehetem meg, hogy én vétkezzem az én Iste-
nem ellen.” 

Az öt estén elhangzott igehirdetésnek szá-
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Egy kis szabolcsi faluban, Demecser község-
ben született. Nagyszülei a ’40-es évek ébre-
dési mozgalmában nyertek hitet, szülei már
élô hitben nevelkedtek, mindketten lelkészek,
így érkezett közéjük harmadik gyermekként
Márta. Az ébredési mozgalom örökségében
kisgyermekkorától imádságos légkör vette
körül, több nagybátyja és nagynénje is lelki-
pásztor, s a nagycsaládban a gyerekek korán
megtértek. „Gyakran mondják, hogy nekem

AZ IMÁDSÁG EREJE
Új hatodéves teológus a Fasorban: Némethné Bodnár Márta

momra ez volt a csúcspontja: „Nem tehetem
meg, hogy én vétkezzem az én Istenem el-
len.” József nem azért nem vétkezett, mert
nem akart a jótevôjének, Potifárnak fájdalmat
okozni, hanem azért, mert hû akart maradni
Istenéhez. 

„A bátor kiállás vége ugyan börtön lett, de
Isten nem hagyta megszégyenülni. Csodála-
tos módon kihozta, s Egyiptom népe fölé
emelte. Egyiptom elsô embere lett, de nem
szédült bele, mert az Istennel való nagyon
szoros életközösség felkészítette ôt. Ezért kel-
lett korábban megtanulnia a vezetést, a gaz-
dálkodást, a kísértésekben való megállást. S
ezért tudta a testvéreinek is azt mondani,
hogy „Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten
jóra fordította azt.” Azt látjuk, hogy József
nem szédült bele a hatalomba. Mivel tudta, a
mélységben Istenre kell figyelni, magasra
emeltetve is szüntelenül Istenre nézett. Rend-
kívül szoros életközösségre jutott Istennel,
megtanult másként tekinteni az élet dolgaira.
Megtanult Istennel gondolkozni. Minél szo-
rosabb vele az életközösségünk, annál jobban
értjük a dolgokat úgy, ahogyan Ô érti. Errôl
szólt József élete, hogy megtanulja, ne szé-

düljön bele abba a magasságba, ahova az Is-
ten felemelte.”

KINCS
„József az élô Isten bizonysága volt. Ez a tör-
ténet nem József története, hanem Isten tör-
ténete egy pogány világban, annak az Isten-
nek a története, akit ezek az emberek nem is-
mertek, de József képviselte ott. Ô az, aki
megengedi, hogy mélységekben járjon, hogy
megtanuljon a magasságban is járni. Ez az Is-
ten iskolája. Itt nem történik semmi véletle-
nül. Belegyökerezzen az élete Istenbe, és
amikor felemeltetik József, akkor sem felej-
tette el Istent. Mielôtt Isten felemel, alkalmas-
sá akar tenni bennünket is. Ne felejtsük el,
hogy az Isten honnan hova vezetett el ben-
nünket! Az Isten iskolája a felemeltetés felé
vezet. Ahova Jézus Krisztus is emeltetett,
egyszer Jézus Krisztusért mi is fel fogunk
emeltetni abba a magasságba, ahova senki el
nem juthat Ônélküle. Legyen ez életünk drá-
ga kincse! Az Istennel való életközösség ott
teljesedik ki a Mennyben, ha megtanuljuk ezt
a rövid földi életet a végtelen részeként látni.”

Cseke Hajnalka

Ahogy ránéz az ember,
finomság, szelídlelkûség, 
alázat árad belôle, 
s azt az Igét juttatja eszembe:
„Nem erôvel, sem hatalommal, 
hanem az én lelkemmel.” (Zak. 4,6). 
Némethné Bodnár Márta 
sokáig vívódott, míg bizonyosságot nyert:
valóban a lelkészi pálya
az ô Istentôl rendelt hivatása.
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könnyû, mert egészen kis koromtól kezdve
hallottam Jézusról, a megtérésrôl, a bûnbo-
csánatról” – mondja, s hozzáteszi, ez igaz is.
Ugyanakkor éppen az tette visszahúzódóvá,
hogy lelkészgyerek. Otthon és az iskolában is
magasabb elvárásokat támasztottak irányá-
ban: mindig azt hallotta, neki jobbnak kell
lennie, mint másoknak. 

✻ ✻ ✻

A ZARÁNDOK

A nagy változás 1999 karácsonyán kezdô-
dött. A 2000. év beköszönte elôtt a tévében,
rádióban, internetes fórumokon azzal riogat-
ták az embereket: az ezredfordulóval kataszt-
rófa következik el az emberiség számára, itt a
világvége. 

A félelem szülte ezeket az aggodalmakat,
amelyeken Márta is elgondolkozott. Nem
sokkal elôtte hallotta John Bunyannek A za-
rándok útja címû mûvét, amelyben a zarán-
dok letérdel Jézus keresztje elôtt, és leteszi a
terhét. Mintha mázsás kô gördült volna le a
szívérôl! Ezen a karácsonyon szólította meg
Márta elôször személyesen Jézus Krisztust,
Istent, és egyszerû szavakkal kérte bûnei bo-
csánatát. „Így kezdôdött a hitem személyessé
válása, akkortól kezdtem el rendszeresen ol-
vasni a Bibliát, és készültem a konfirmációra”
– emlékezik 12 éves egykori önmagára. A
nyolcadik osztály elvégzése után azonban ki-
sebb lelki törést szenvedett, amikor gimnázi-
umba Kisvárdára, egy másik városba került.

Az új környezetben magányosnak érezte ma-
gát, nem voltak barátai, nem tudta senkivel
megosztani gondjait. „Egyedül voltam, nem
szerettem gimnáziumba járni, szenvedtem a
bejárástól is.” Eszébe jutott Isten, Ôhozzá for-
dult, Tôle remélt segítséget. Még intenzíveb-
ben kezdte el olvasni a Bibliát, s rendszeresen
imádkozott. Ügyelt arra, hogy ne csak „átfus-
sa” a szöveget, hanem a Szentírás tanulmá-
nyozása csendesség is legyen. 

✻ ✻ ✻

AZ ÚRHOZ TARTOZNI

„Egyik este olvastam a Lukács 10,16-ot: »Aki
engem vet meg, azt veti meg, aki engem elkül-
dött.« Még világosabbá vált számomra a Jé-
zus és az Atya közötti kapcsolat, és megér-
tettem, ha Jézust elfogadom, Isten is elfogad
engem” – mesél Márta a pillanatról, amikor
az Ige elôször szólította ôt meg. Innentôl
kezdve tudta, hogy Jézuson keresztül vezet az
út Istenhez. Nyíregyházán akkoriban tevé-
kenykedett egy ír misszionárius, akit Márta
ifjúsági konferenciákon ismert meg. Az ô
életpéldája, elôadásai, ahogyan Krisztusról
beszélt, tovább erôsítette a hitét. Megértette,
hogy nem baj, hogy ô más, mint a többiek,
egy a fontos, hogy az Úrhoz akar tartozni. A
kitartó imádság meghozta az eredményt,
ugyanis Mártával elkezdtek barátkozni az
osztálytársai. „Azt kértem Istentôl, hogy jobb
legyen, s egyre jobb lett, ami hitbeli megerô-
sítés volt számomra: hogy az imádságnak van
ereje.” Tanulmányi eredményei javultak, ba-
rátnôi is hozzá hasonlóan keresztény identitá-
sukat keresték. Így formálódott, ahogyan a fa
növekszik, még nincsenek levelei, sem lomb-
ja, sem virága, csak az ágai. A gimnázium
harmadik évének elvégzése után egy nyári tá-
borban érlelôdött meg benne az elhatározás,
hogy menni akar és tenni Isten országáért.
Szinte világítottak számára a dicséret sorai:
„Oh, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!” –

Fotó: R
ozsinszky E
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ília
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UTÓIRAT: Mártától a beszélgetésünk napján este a következô levelet kaptam. Engedélyével közreadom,
teljesebbé teszi a róla alkotott képet. 

„Így, a nap vége felé, kissé értékelni szoktam a mögöttem lévô órákat. Természetesen eszembe jutott
az interjú is. Különösen a németországi szolgálati megerôsítésem jár az eszemben. Még talán azzal
szeretném kiegészíteni, hogy azért is volt számomra ez megerôsítô, mert Isten éppen abba a városba he-
lyezett el, ahol szükség volt igehirdetôre, lelkészre. Igazság szerint bárhová kerülhettem volna
Németországon belül. Amikor jelentkeztem, akkor ebben a kérdésben teljesen szabad voltam.
Megjelöltem ugyan Lipcsét, de csak a rend kedvéért. Ám a júniusban kapott levélben Mainz szerepelt.
Addig, bevallom ôszintén, nem is tudtam, hogy létezik ez a város – pláne azt nem, hogy van ott protes-
táns teológia. Pedig Isten már elôre látta azt is, hogy mit is fog jelenteni nekem ez a város. Számomra
ebben is csodálatosan megmutatkozott az isteni gondoskodás. Ô tényleg mindent tud, és mindent a
javunkra munkál!”

Cseke Hajnalka

✻ ✻ ✻

lelkészként tudná a leginkább Isten országát
építeni. Felvették a teológiára, de hogy ez
igazi, Istentôl rendelt elhívás volt, s nem em-
beri döntés, az csak a harmadik év utáni kül-
földi ösztöndíj során vált bizonyossá. Német-
országba kapott meghívást, s rögtön feladatot
is, szolgálati lehetôséget egy magyar nyelvû
gyülekezetben. „Havonta egyszer tartottam
istentiszteletet Mainzban és Heidelbergben,
ott megerôsödtem, választ kaptam arra a kér-
désemre, hogy biztosan a helyemen vagyok-e.
Isten megmutatta, szükség van arra, hogy
szolgáljak.” 

✻ ✻ ✻

REMÉNYSÉG

Németországban sokszor el tudott csendesed-
ni az Istenben való bizodalomban, ez az esz-
tendô a megerôsödés éve volt számára, annak
ellenére, hogy megint csak egyedül volt. Így
tért haza, a szolgálatra való hivatásában meg-
erôsödve. Isten pedig újabb csodát készített
számára: nem sokkal késôbb megtapasztal-
hatta annak az isteni ígéretnek is a betöltését,
hogy „szerzek neki segítôtársat, hozzá illôt”. 

Most, hogy már csak hónapok választják
el Mártát attól, hogy kilépjen a való életbe, és
megkezdje szolgálatát, egyre többet gondol-
kodik azon, mely területen állná meg a helyét
leginkább. Édesapja és édesanyja is örömmel

fogadta, hogy lelkész lesz, ugyanakkor fel-
hívták a figyelmét arra, hogy ebben a hivatás-
ban nehéz nôként megállni. Márta Ézsaiás
könyvét idézi: „Ki megy el követségünkben?
Itt vagyok, Uram, engem küldj!” „Szeretem a
személyes szolgálatokat, a lelkigondozói
szolgálatot, ebben szeretnék részt vállalni” –
mondja. A Fasori református gyülekezethez
nemcsak a mostani szolgálata köti. „Tamás
bácsit régrôl ismertem, itt házasodtunk össze
autógépészmérnök és jelenleg teológiát is ta-
nuló férjemmel. Sok küzdelem és imádság ré-
vén kerültem ide” – magyarázza, s hozzáte-
szi: „itt a helyemen vagyok”. Márta úgy érzi,
Isten kezébe vette, formálja, tanítja ôt, és fo-
lyamatosan megmutatja neki és tágítja a hatá-
rait. „Sokat kell még tanulnom, hálás vagyok,
hogy olyan közegben történik a formálódás,
ahol jó irányba segítenek, védett közegben va-
gyok, s a lelkészek erôt adnak, s azon vannak,
hogy fejlôdjek, helyemre találjak.” Kicsit
olyan, mint a család, egy hívô család, olyan
munkatársi közösség, amely erôsít az Isten
útján való járásban.” Márta végezetül azt
hangsúlyozza: a családi jelleg mellett a felelôs
szeretetet érzi a legtámogatóbbnak itt, a Fa-
sorban. Hogy marad vagy megy tovább? Még
nem tudja. „Ahova Isten helyez, oda megyek,
mert a reménység meg nem szégyenít.”
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INTERJÚA FELFRISSÜLÉS ÁLDOTT LEHETÔSÉGEI 2013 NYARÁN

• GYÜLEKEZETI HÉT – Kecskemét, Emmaus-ház, 2013. június 10–14.

Minden felnôtt gyülekezeti tagot hívunk, házaspárokat, egyedül érkezôket (ide gyermekeket nem), hogy
együtt megelevenedjünk hitünkben. Csodálatos alkalom arra, hogy gyönyörû környezetben, tanyasi leve-
gôn, jó ellátással testileg is felüdüljünk. Ennél még fontosabb, hogy lelkileg megújuljunk. Ezt a célt szol-
gálja ez a hét, ahol egész nap Isten légkörében, az Ô Igéje közelében lehetünk együtt gyülekezeti testvé-
reinkkel. Mindez erôsíti az egymással és Istennel való kapcsolatunkat. Gyülekezeti életünk építô, áldott
alkalmai ezek évrôl évre.

• KONFIRMANDUSHÉT – TAHI, ISTEN TÁBORA, 2013. JÚNIUS 24–29.

Azokat a 7. és 8. osztályos fiatalokat várjuk, akik részt vettek a tanév során a konfirmációi órákon. Ez a
hét a konfirmáció része! Cél, hogy hitükben, fogadalmukban, a gyülekezethez való tartozásukban meg-
erôsödjenek. A lelküket, testüket Isten üzenete, a jó közösség, a kirándulások és egyéb közösségi prog-
ramok építik.

• GYÜLEKEZETI CSALÁDOS HÉT – TAHI, ISTEN TÁBORA, 2013. JÚLIUS 1–6.

Hívjuk szeretettel a családosokat, gyülekezeti tagokat. Jöhetünk egyedü,l vagy apa a gyermekekkel, anya
a gyermekekkel, vagy együtt a család. Cél, hogy hitünkben, családi kapcsolatainkban, házasságunkban,
gyülekezeti élményekben erôsödjünk. A gyermekekkel külön foglalkozunk. Gyönyörû természeti kör-
nyezetben, lelki tanítással, közösségi programokkal várunk mindenkit. 

• GYERMEKEKNEK KINCSKERESÔHÉT I–II. – TAHI, ISTEN TÁBORA, 2013. JÚLIUS 15–20.

Várunk minden gyermeket leendô 1. osztályostól leendô 7. osztályosig. Szép környezetben, a Dunától
körülölelve, szeretô pedagógusokkal tölthetnek el egy hetet. Ebben az évben összevontan tartjuk a kicsik
és nagyok hetét. Sok vidám szabadidôs program mellett a Biblia kincsei hullanak a gyermekek szívébe,
mely nagy áldássá lesz számukra. Annyi hatás éri a világból gyermekeinket, ezért is nagyon fontos, hogy
jöjjenek egy olyan lelki hétre, ahol örök kincsekkel telik meg a szívük. A nagyokra a lelki programok
mellett közösségi alkalmak, játékok és kirándulások várnak. Gyermekeink a hét során sok tartalmas él-
ményt élhetnek át együtt.

• FÉRFI CSENDESHÉT – TAHI, ISTEN TÁBORA, 2013. JÚLIUS 22–27.

Férfi testvéreinket hívjuk testi-lelki megújulásra, feltöltôdésre. A férfi csendesnapok áldását, erejét meg-
tapasztalva készítjük elô az egész hétre lehetôséget adó konferenciánkat. Helyünk, szerepünk biblikus
megértéséhez segít, hogy valóban Isten-félô férfiakként dicsôíthessük Urunkat, és szolgálhassuk a ránk
bízottakat.

• IFJÚSÁGI HÉT – TAHI, ISTEN TÁBORA, 2013. július 29. – augusztus 3.
Ez a hét egy összevont ifjúsági hét 15–25 éves korú fiataloknak, melyen a lelkileg megerôsítô tanítással
együtt sok közösségépítô program, kirándulás lesz. Szükségük van a fiataloknak nyaranta egy olyan hét-
re, mely egyben feltöltôdést és útmutatást ad az élet dolgaiban, és jóra hangolja a szívüket a világ hatá-
sai közepette.

• CSALÁDOS HÁZASSÁGGONDOZÓ HÉT – CSATTOGÓ-VÖLGY, 2013. AUGUSZTUS 5–10.

Szeretettel ajánljuk ezt a hetet minden házaspárnak, akik szeretnének a házasságra, családra vonatkozó
bibliai tanításban elmélyülni. A gyerekekkel az alkalom ideje alatt több csoportban foglalkoznak szeretô
pedagógusok. A csendeshetet közös családi programok, hitünket, családi kapcsolatainkat elmélyítô taní-
tások teszik áldottá, mindezt festôi környezetben, a kirándulásra is alkalmas Dunakanyarban. 

Jelentkezzünk a hetekre minél korábban, mert ezzel megkönnyítjük a szervezést! 
Szükség esetén a részvételi díjhoz gyülekezeti segítséget nyújtunk. Anyagi szükség miatt senki

se maradjon el a hétrôl. A rászoruló jelentkezôk jelezzék, hogy milyen összeget tudnak vállalni, 
és támogatási igényüket. Akik szívesen támogatnák a rászoruló családokat, 

céladományt fizethetnek be a pénztárba.
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NÔI CSENDESNAP A FASORBAN

Egy nagyon jó légkörû, Isten által megáldott
csendesnapon vehettem részt majdhogynem
120 nôtestvéremmel együtt. Csodálatos volt
látni, hogy Isten Igéje mennyi nôi lelket vonz
magához, és hogy a létszám miatt csak a
templomban fértünk el!

Életemben elôször vettem részt nôi csen-
desnapon. Azért mentem el, mert a vasárnapi
istentiszteleten hirdették, hogy nem csak asz-
szonyokat, nôket, hanem a lányokat is várják!
Érdeklôdéssel töltött el az is, hogy Isten ne-
kem mint fiatal nônek mit szeretne mondani,
és hogy a többi nôtestvérem hogyan véleke-
dik Isten dolgairól. Nekem, aki ifiként va-
gyok a gyülekezetünk tagja, nagy élmény a
régóta hívô asszonyokat látni. Ezen a szom-
baton is sokat tanultam hívô testvéreimtôl,
hogy milyen egy igazi istenhívô nô.

A csendesnap szeptember utolsó szom-
batján került megrendezésre. A témája a meg-
elégedés volt. Figyelemfelkeltô címe, mely
sokakkal együtt engem is megfogott, így
hangzott: „Elég!”

Az áhítat elôtt – játékos formában – di-
cséreteket énekeltünk az énekeskönyvbôl. Az
orgonaszó bevezetôje alapján nekünk kellett
kitalálni, hogy melyik éneket is játssza Ko-
valszki Mária zongoramûvész testvérünk! Ezt
mindenki lelkesedéssel fogadta és vagy 5-10
éneket is elénekeltünk! Ezt követôen két ká-
nont tanultunk meg Székelyné Zombori Dó-
ra, Szôllôsi Emôke és Szemenyei Eszter se-
gítségével!

Az elsô áhítaton, melyet Édesanyám, So-
mogyiné Ficsor Krisztina tartott, emberi ol-
dalról néztük meg az elég szó jelentését.
Mindazt, amit mondott, minden nôtestvérem-
mel együtt át tudtuk érezni! Példaként Mártát
hozta fel, akinek a szívében szintúgy megfo-

galmazódott a testvére halála miatt érzett elég,
a „Miért?” kérdése. Úgy gondolta, hogy ha Jé-
zus ott lett volna, testvére nem hal meg. Ne-
künk is gyakran betelik a pohár, és sokszor
nem értjük, hogy Isten mit miért enged meg.
A nôkrôl azt szokták mondani, hogy „négy fü-
lük van”. A dolgok mögé hallanak, érzéke-
nyebbek, olyat is belegondolnak dolgokba,
ami nem is úgy hangzott el. Ezért gyorsabban
megfogalmazódhat a szívünkön az elég. Jézus
Krisztus azonban szeretettel kezeli, tanítja, lel-
kigondozza, újjászüli Mártát. Az ô szemszö-
gébôl nézve az elkeseredés látszik, Isten azon-
ban hitre akar tanítani, új életre hívni.

Az elôadás, melyet Zila Péterné Marika
óvodapedagógus tartott, Isten oldaláról köze-
lítette meg a témát. Olyan csodálatos volt,
amit általa mondott Isten üzenete, hogy nem
gyôztem jegyzetelni! Jó volt megtapasztalni,
hogy Isten teljesen másképp látja ezt is!
„Elég néked az én kegyelmem, mert az én
erôm erôtlenség által végeztetik el” (2Kor.
12,9) – mondja az Úr. Az elôadásban ugyanis
azt vizsgáltuk meg, hogy Isten pont annyi,
pont elég nekünk a sok miértünk és elégedet-
lenségünk közepette. Isten azt mondja, hogy
amikor úgy érezzük, hogy nem bírjuk tovább,
az Ô jelenléte elég lesz nekünk, hogy újra
talpra állhassunk! Mert az Úr kegyelme min-
denre elég! Az Atya kegyelme pedig az egyet-
len, ami miatt mi még élünk! Bár Márta szí-
vében lázadt, Isten egy hatalmasabb dolgot
akart megmutatni neki! Nem késett el azzal,
hogy nem mentette meg Lázárt a haláltól, ha-
nem éppen hogy egy új életre akarta ôt hívni,
és általa Mártát is! Bár mi a szívünkben sok-
szor elôre lázadozunk, Isten már rég egy sok-
kal csodálatosabb tervet készített el, mint
amit mi el tudnánk képzelni! 



FASORI HARANGSZÓ 29

Az elôadás folyamán világossá vált az is,
hogy Isten helyett azonban semmi sem elég!
Ôt semmi és senki sem pótolhatja! Akkor lesz
az életünk rendben, ha Vele elégszünk meg,
Ôt tesszük az elsô helyre! Amikor Istennel
megyünk át az életünk nyomorúságain, egé-
szen máshogy élhetjük meg azokat! Hiszen
Isten mindezekben elég lesz! Bûnös voltunk
következménye az, hogy elégedetlenek, láza-
dók vagyunk. Mi elég arra, hogy az Istennel
való kapcsolatunk mûködjön?! Csak Jézus
Krisztus! Az elôadás kapcsán kaptunk a leg-
fontosabbra is buzdítást: Éljünk Isten kegyel-
mébôl, mert az mindenre elég!

A délelôtt után ebéd következett. Két tur-
nusban folyt az étkezés. Amíg vártunk, hogy
felszabaduljon számunkra hely, jót beszélget-
tünk. Az ebéd alatt az asztalunknál vegyesen
fiatalabb és idôsebb nôtestvérekkel ültem
együtt, nagyon jó élmény volt! Örültem, hogy
voltak más konfirmandus, ifis lányok is a
csendesnapon! Jó élmény volt látni az ebéd
körül szolgálatot tevô férfiak szorgosságát, és
kiszolgálókészségükben részesülni. Ôk készí-
tették az ebédet, és ha valamelyikünk segíteni
akart akár a kiszolgálásban, akár a lepakolás-
ban, nem engedték – ez nagyon aranyos volt
tôlük!

A délután elsô felében szinte egy szem
sem maradt szárazon! M. Karácsonyi Violetta
színmûvésznô versösszeállítását hallgattuk
meg, amelyben az ô bizonyságtétele is benne

rejlett. Nagyon sokan meghatódtak, hiszen
nem csak elmondta ezeket a gyönyörû verse-
ket, hanem átérezve a tartalmukat, szívbôl
mondta! Mindegyik vers ideillett, de engem
legjobban Reményik Sándor: Remény, és József
Attila: Nem emel föl címû verse érintett meg.

A nap végén csoportos beszélgetésen vet-
tünk részt, ahol megint vegyesen voltunk
fiatalabbak az idôsebbekkel. Nagyon jót
beszélgettünk, és építô volt az idôsebbek vé-
leményét meghallgatni, tanulni belôle. Itt is
kiderült, hogy ez a fogalom a nôknél milyen
egyöntetûen ismerôs, miközben jó volt a má-
sikat meghallgatni, és az egymásnak adott ta-
nácsokat elfogadni.

A napot egy közös imádság és ének zárta
le. Utána bizton mondhatom, hogy mindany-
nyian gazdagabban térhettünk haza otthona-
inkba! Számomra ez az alkalom nagyon ta-
nulságos és hozzám szóló volt! Remélem és
bízom benne, hogy jövôre is el tudok majd
menni, mert már most nagyon szeretnék! Kí-
vánom azt is, hogy legközelebb még több
hozzám hasonló fiatal vegyen részt rajta! Fe-
lülmúlta a várakozásomat, amit Isten üzenete
adott erre a napra, mert olyan mondanivalót
készített, amely segíti, megváltoztatja az éle-
temet. Az egész nap örömben telt el. Isten
Lelke által gazdagon jelen volt ezen az alkal-
mon, és megáldotta az Ô Igéjét minden hall-
gatója szívében!

Somogyi Dorottya
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MIT KELL TUDNI A HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

OKTATÁSÁNAK TERVEZETT BEVEZETÉSÉRÔL?

Kedves Szülôk!
Sok helyen hallhattak már arról, hogy a nemzeti köznevelésrôl szóló törvény egy új lehetôséget
nyújt Önök és gyermekeik számára. 2013-ban, a beiratkozáskor minden állami általános
iskolában a leendô elsôs és az ötödik osztályos gyermekek szülei két tantárgy közül választhat-
nak majd gyermekük számára, úgymint erkölcstan, vagy hit- és erkölcstan tantárgyak. 

Mit is jelent ez a gyakorlatban? Az alábbiakban találhat néhány, ezzel kapcsolatban
felmerülô kérdésre választ.

KÖTELEZÔ LESZ A HIT- ÉS ERKÖLCSTAN?
Nem lesz kötelezô. A két tantárgy közül az egyiket kell választani. Az „erkölcstant” vagy az e
helyett választható „felekezeti hit- és erkölcstant”.

MIÉRT JÓ, HA A GYERMEKNEK A HIT- ÉS ERKÖLCSTAN ÓRÁT VÁLASZTOM?
Egyrészrôl mert az alapmûveltség része a Biblia ismerete. Másrészt a hit- és erkölcstan órákon
szentírási történetek alapján kerülnek elô olyan fontos témák és kérdések, amelyek feldolgo-
zása segítheti gyermeke eligazodását az élet apróbb és nagyobb dolgaiban. Így egyszerre kap-
nak ismeretet a Bibliáról és a bibliai történetekrôl, valamint a keresztyén értékrend alapjaival
is megismerkedhetnek.

TANULNAK-E AZ ERKÖLCSTAN ÓRÁN ELÔKERÜLÔ TÉMÁKRÓL A HITTANOS GYEREKEK IS?
Igen, a hit- és erkölcstan része az erkölcsi nevelés is. Minden évfolyamon a bibliai történe-
tekhez kapcsolódóan szóba kerülnek erkölcstantémák, pl. család, barátok, a kortárscsoport
hatása, lelki egészség, testi-lelki tulajdonságok, elfogadás, empátia stb.

KI TARTJA A HIT- ÉS ERKÖLCSTAN ÓRÁKAT?
A helyi református egyházközség által megbízott személy: lelkipásztori vagy református hit-
tanoktatói végzettséggel rendelkezô, felkészült pedagógus.

MIT KELL TENNEM, HA ELSÔS GYERMEKEM RÉSZÉRE A HIT- ÉS ERKÖLCSTANT SZERETNÉM

VÁLASZTANI?
A beiratkozás során – legkésôbb 2013. április 30-ig – nyilatkoznia kell az iskolában arról, hogy
gyermeke számára a hit- és erkölcstant választja.

MI A SZÜLÔ TEENDÔJE, HA GYERMEKE ÖTÖDIKES LESZ?
2013. május 20-ig nyilatkoznia kell az iskolában az erkölcstan, vagy a hit- és erkölcstan vá-
lasztásáról.
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AMIT 2013 SZEPTEMBERÉTÔL A HITTANNAL SZERETNE KÍNÁLNI 
A REFORMÁTUS EGYHÁZ:

• órarendbe illesztett hittanórát korcsoportonként, mely tehát nem a délutáni különórák-
tól veszi el az idôt;

• igényes, mai nyelven szóló tankönyvcsaládot, mellyel minden olyan témát érintünk,
amit az etika érint. Hisszük, hogy a hittan képes új dimenziókat nyitni, kiegyensú-
lyozott világképet és mûveltségi többletet biztosítani;

• egy olyan órát, ahol nem a tananyag, hanem a gyermeke a fontos!

Hol lehet a hittanórákkal kapcsolatban további információkat találni?
A www.reformatus.hu/gyik/hittan internetes oldalon.

MEGÚJULT A JULIANNA AULÁJA

Berzsák Zoltán presbiter testvérünk tervei alapján megszépült a Julianna Református Általános Iskola aulája,
amely így barátságosabbá is vált. A színes fotókon 100 éves templomunk ablakainak motívumai láthatók.
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Nagy öröm minden alkalom, amely módot ad
a páratlanul szép, múlt századi eseménysor-
nak a tömör, képekbôl és dokumentumokból
összeállított kiállítás formájában való újabb
bemutatására. Ilyen alkalom volt 2012 no-
vemberében az az esemény, amelyen a Julian-
na Református Iskola az államtól visszaszer-
zett függetlenségének 20. évfordulóját ün-
nepelte.

Bárcsak mindenki megismerné a történetét a
„sápadt orrocskáknak”; annak a sok tízezer
kisgyermeknek, aki közel száz évvel ezelôtt
Hollandiába és Belgiumba érkezett, hogy ott
jobb módú holland családoknál éljen pár
hónapig! A rossz egészségi állapotban levô
gyerekek három és fél nap vonatozás után ér-
tek Hollandiába, orrocskájukat úgy nyomták
az ablakokhoz, hogy kifehéredett, látni sze-
rették volna, hova érkeztek. Erre emlékeztek
a rájuk várakozó, akkor még ismeretlen fel-
nôttek évtizedekig, életük végéig.

A befogadó országok eredeti felajánlása
szerint a gyerekek három-négy hónapra men-
tek, hogy egy kicsit
„feljavítsák” ôket, de
voltak sokan, akiket ott
tartottak több hónapra,
évre; olyanokról is tu-
dunk, akik ott maradtak,
megházasodtak és ma is
ott élnek. 

Országaink között a
kapcsolat a reformáció
kezdetekor alakult és az
egyházak között késôbb
sem lazult meg. Az elsô
világháború közepén,

amelyben Hollandia nem vett részt, Abraham
Kuyper, korábbi miniszterelnök – egyben
erôteljes református vallási vezetô – leányai
felajánlották, hogy eljönnek Magyarországra ,
és a háborúból visszatért sebesülteket gondoz-
zák. Létrehoztak egy kórházat a Mexikói
úton, ahol másfél évig áldozatosan ápolták a
magyar hadisérülteket. Hazatérve hírül adták,
mekkora szegénységet és nyomort tapasztal-
tak Magyarországon. A holland társadalom
felfigyelt a szörnyû állapotokra. Ezzel egy
idôben itthon Tábori Kornél újságíró belefo-
gott az országban uralkodó állapotok írásban
és képekben történô megörökítésébe. Doku-
mentumfotóival 1919-ben bejárta Nyugat-
Európát és képeivel, elôadásaival megdöb-
bentette hallgatóit. A sokféle tájékoztatás ha-
tására Hollandiában, Belgiumban és Svájc-
ban egyházi körök úgy döntöttek, segítenek a
magyarokon, melynek elsô lépéseként külön-
féle bizottságokat hoztak létre a gyereksegítô
akció megszervezésére. 

Így 1920 februárjában elindulhatott az el-
sô vonat magyar gyerekekkel Hollandiába. A

Sápadt orrocskák
Gyermekvonatok Hollandiába és Belgiumba – kiállítás a Juliannában

Horgos Vilmos, a Julianna iskola igazgatója megnyitja a kiállítást
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szervezés, a gyermekek kiválasztása, a háttér-
feladatok elvégzése az egyházak dolga volt,
míg a magyar Országos Gyermekvédô Liga
önkéntesei, segítôi kísérték az úton a gyere-
keket. A protestáns segélyakciót késôbb más
egyház és felekezet is megszervezte. 

1920-tól Ravasz László püspökhöz, aki
ennek az elsô, tizenegy évig tartó hullámnak
a szellemi-lelki vezetôje volt, áramlottak a
levelek, amelyekben szülôk ezrei könyörög-
tek, hogy gyermekük kijuthasson a gyermek-
vonatokon. Ezekbôl a levelekbôl is látható
egy válogatás a kiállítás képei között.

Magyar lelkészek jártak ki akkoriban lá-
togatni a gyerekeket és a családokat. Levele-
ket olvashatunk, amelyekben magas rangú
egyházi személyek számolnak be a püspök
úrnak kinti tapasztalataikról: hogy mennyire
jól érzik magukat, milyen remekül beszélnek
hollandul a magyar gyermekek. Kis szótárat
kapott minden gyermek, amely a legalapve-
tôbb holland kifejezéseket tartalmazta. Na-
gyon hamar elsajátították aztán a nyelvet, és
kedveskedésükkel, víg kedélyükkel igen
megszerettették magukat új családtagjaikkal.
Nem csoda, hogy tartós kapcsolatok alakul-
tak ki az ottani „szülôk” és magyar „gyerme-
keik” között. 

A mozgalom 1920-ban kezdôdött. 1924-

ben 300 holland „szülô” eljött gyereklátoga-
tóba Magyarországra. A kiállítás egyik képén
11 000 budapesti gyerek látható, akik minden
magyar gyermek nevében köszöntik a pótszü-
lôket. Akkorra már olyannyira elterjedt az or-
szágban a magyar gyermekeket segítô hollan-
dok híre, hogy a látogatásuk folyamán sehol
nem fogadtak el tôlük pénzt. A szállodások és
taxisok legalább így próbáltak törleszteni va-
lamit abból, amit gyermekeik tôlük kaptak.

Másfél évig a vonatokat – melyek kimust-
rált katonavonatok voltak – a magyar Honvé-
delmi Minisztérium adta, aztán még azt is a
hollandok állták. Ahová több magyar gyerek
is került, a helyi közösség hozatott számukra
magyar óvónôket, tanítónôket. Több helyen
magyar iskolát létesítettek, és egyéb tekintet-
ben is mindent megtettek, hogy a gyerekek
jól érezzék magukat. Emellett fontos tud-
nunk, hogy a holland nemzet szüntelenül
pénzt és élelmet is küldött Magyarországra a
gyerekek megsegítésére. 1926-ban az össze-
gyûlt pénzbôl jött létre a Julianna Református
Iskola, amely Vilma királynô leányáról, a
késôbbi Julianna királynôrôl kapta a nevét.

1948-ban ért véget a második gyermek-
mentô akció. Volt még egy rövid hullám
1956-ban, ez azonban már nem került részle-
tes dokumentálásra. A kiállítás egyik értékes

darabja éppen az a plakát
volt, amelyet Ata Kando vi-
lághírû magyar fotómûvész
állított össze a magyar gyer-
mekekrôl és a menekülô csa-
ládokról készített felvételei-
bôl. Ez a megindító képmon-
tázs szólította fel a hollan-
dokat arra, hogy segítsenek
ismét a magyar gyermekek-
nek, a „sápadt orrocskák” ro-
konainak, utódainak.

Kígyós Erzsébet
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Budapesten elôször volt látható az a vándor-
kiállítás, amely Molnár Mária misszionárius-
nô Mánusz-szigeteki szolgálatát mutatta be
gyerekeknek-felnôtteknek. A Fasori templom
Szabó Imre gyülekezeti termében szeptember
közepén sokan tekinthették meg a fényképek-
ben, naplójegyzetekben gazdag kiállítást. A
szent életû református misszionáriusnô 15
évet szolgált a bennszülöttek között Pápua
Új-Guinea egy picinyke szigetén, Pitilun,
1927–42 között. Azt hiszem, élete azon Juli-
anna iskolás gyerekek számára elevenedett
meg igazán, akik egy szerda délután a Szabó
Imre-teremben meghallgathatták Miklya Lu-
zsányi Mónika írónô elôadását. Az írónô, aki
maga is öt gyermek édesanyja és számos
gyermekkönyv szerzôje, úgy beszélt a gyere-
keknek Molnár Máriáról, mint egy valódi
„szuperhôsrôl” azok közül, akikkel a mai fia-
talok a filmekben és a számítógépes játékok-
ban találkoznak. 

A szuperhôsök általános tulajdonsága a
bátorság. Molnár Máriáról gyermekkorában a
következô történetet jegyezték fel. Alig tíz-
éves kislányként estefelé húgával sétált egy
bakonyi erdô szélén, amikor nyöszörgést hal-
lottak. Nem szaladtak el, hanem beljebb men-
tek, és egy fiúcskára találtak, aki egy fa tetejé-
rôl szeretett volna madártojást zsákmányolni,
de közben leesett. A kislányok hamar eldön-

tötték, hogy Mária marad a sötétedô erdôben
a sérült kisfiúval, húga pedig szalad segítséget
kérni. Amikor a besötétedett erdôbe megér-
keztek a felnôttek, maguk is meglepôdtek,
hogy a kis Máriát a 23. zsoltárt énekelve talál-
ták – azzal vigasztalta a kisfiút. 

Késôbb az ifjú lány diakonisszaként dol-
gozott a Bethesda kórházban, de amint kitört
az elsô világháború, elsôk között jelentkezett
frontszolgálatra, hogy egy csöppet sem ve-
szélytelen helyen, egy járványkórházban dol-
gozhasson nôvérként. Nem sejtette, hogy az
Úristen már ezzel is készíti ôt késôbbi, Má-
nusz-szigeteki szolgálatára. Molnár Mária ki-
csiny növésû, törékeny teremtés, de lelkében
töretlen, szilárd, az Úrjézust követô hitharcos
volt. 1927-ben hallott elôször a Mánusz-szi-
geteki külmisszió lehetôségérôl. Egybôl meg-
ragadta a hír, és mint minden szuperhôs –
mondta Miklya Luzsányi Mónika a gyere-
keknek –, erôs elhívást érzett, hogy másokon
vagy végül is tágabb értelemben az egész vi-
lágon segítsen. Hamar jelentkezett is, de pá-
lyázatában számos pontban felsorolta, miben
tartja magát alkalmatlannak. Mindig bel-
misszióba vágyott, úgy gondolta, hogy a Tria-
non utáni Magyarországon erre nagy szükség
lenne. A külmisszió vezetôinek mégis azt
mondta, egyet nem szeretne: hogy ha az Úris-
ten ôt Mánuszon keresné, de ô Budapesten

A „szuperhôs”
misszionáriusnô

Molnár Máriáról 

gyerekeknek-felnôtteknek
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lenne, vagy ha Budapesten keresné, de ô Má-
nuszon lenne. 

Így utazott el 42 évesen Pápua Új-Guine-
ába, az Egyenlítô közelébe, egy bennszülött-
kannibáltörzs által lakott szigetre, Pitilura.
Miklya Luzsányi Mónika írónô ezen a ponton
felhívta a gyerekek figyelmét a következô
szuperhôs-tulajdonságra: februárban érkezett
Molnár Mária a feketék közé, és májusban
már a bennszülötteknek saját nyelvükön
prédikálta az evangéliumot. Nyilvánvaló,
hogy Molnár Mária megkapta a nyelvek
ajándékát Istentôl – mondta az írónô. A benn-
szülöttek szemében pedig szuperhôs-tulaj-
donság lehetett az a nyugati orvoslás, melyet
Molnár Máriától láttak: ahogyan a sebeiket
tisztította vagy a szívüket egy ismeretlen esz-
közzel hallgatta. A pitiluiak úgy tartották
ugyanis, hogy a betegségeket démonok okoz-
zák, és varázsló eljárásokkal kell ôket kiûzni.
A démonoktól egyébként annyira féltek,
hogy mindenhová emberarcokat faragtak-fes-
tettek, hogy azokkal tartsák távol a gonosz
szellemeket. Molnár Mária egész másról taní-
totta ôket. Csak az elsô hét év alatt Pitilun 115
ôslakos keresztelkedett meg. Elsôk között
volt Lomon József, aki a misszionáriusnô
mellé szegôdött, és hûséggel szolgálta ôt
egész életében. A Bibliát is ô kezdte elôször
pitilui nyelvre lefordítani. Mária lett Lomon
gyermekének a keresztanyja, akinek a ke-
resztségben az István nevet adták. Késôbb Ist-
vánból röntgenorvos lett. 

Amikor 1934-ben hazalátogatott, a misz-
szionáriusnô azt is elmesélte, hogy a szigeten
az istentiszteletekre csigakürt hangjával hívo-
gatják a testvéreket. A magyar reformátusok
úgy gondolták, ez a szolgálat megérdemel
egy saját harangot. Egry Ferenc harangöntô –
aki Fasori templomunknak a három eredeti
harangját is öntötte – jóvoltából került Pitilura
egy 145 kilós magyar harang, melyen pitilui

nyelven ez volt olvasható: „A Mester itt van
és hív téged.” Példás volt az az összefogás,
amellyel a magyar reformátusok körülvették
a misszionáriusnôt. Mindenki az ügy mellé
állt akkoriban. Példaként említhetjük a pécsi
bethánistákat. A nagy gazdasági világválság
idején, a '30-as évek elején pénzt küldeni kül-
földre nem volt szerencsés, mert mire kiért,
elértéktelenedett. Pitilun ráadásul nem is
pénzzel fizettek, hanem kutyafoggal. Az
egyik legnagyobb érték a disznó volt. Elôfor-
dult, hogy egy disznó hatszor is gazdát cse-
rélt, mire valaki rászánta magát, hogy levág-
ja. Egy disznó ára 200 kutyafog volt (ennyit
ért különben egy asszony is). Ezért a pécsi
bethánisták a nagy gazdasági világválság ide-
jén úgy támogatták Molnár Máriát, hogy sin-
térteleprôl szerzett, kifôzéssel fertôtlenített
kutyafogakat küldtek ki neki Pitilura. Molnár
Máriának az volt az álma, hogy a pitilui lá-
nyoknak egy leánynevelô kollégiumot hoz-
zon létre, amolyan gazdasszonyképzôt. A
fiúknak pedig diakónusképzôt, ahol prédikál-
ni is megtanulhatnak. Álmai azonban életé-
ben nem válhattak valóra. A második világhá-
ború idején eleinte úgy tûnt, hogy szerencsés
helyzetben van, mert magyarként szabadon
mozoghatott a szigeteken. 1943-ban azonban
Japán megszállta a szigeteket. Vélhetôen fél-
reértés folytán a szigeteken szolgáló 16 kato-
likus és református misszionáriust, köztük
Molnár Máriát is, egy japán torpedóromboló
hajó fedélzetére kényszerítették. Sok benn-
szülött követte ôket, akik nem akarták ma-
gukra hagyni szeretett misszionáriusaikat. A
hajó fedélzetén a kétévestôl a hatvanévesig
mindenkit brutális kegyetlenséggel kivé-
geztek. Molnár Máriáról a magyar reformátu-
sok hónapokig nem kaptak hírt, halálhírét pe-
dig késôbb is nehezen fogadták el. Legendák
születtek arról, hogyan menekült meg del-
finek segítségével vagy más csoda folytán. 
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Molnár Máriát nagyon szerették itthon és
Pitilun egyaránt, elképzelhetetlen volt az ô el-
vesztése. Sokan gondolják, hogy aki az Úr-
nak szolgál, azt nem érheti baj. Holott errôl
nem olvasunk a Bibliában – mondja Miklya
Luzsányi Mónika. Molnár Máriának örök
élete van – de nem Pitilu szigetén, hanem a
mennyben. Ha ma valaki Pitilun jár, és meg-
kérdez egy ôslakost arról, hol van Róma vagy
Berlin, az aligha tud válaszolni. De azt sokan
tudják, hol van Budapest. Molnár Mária
nevét viseli a Pitilun alapított leányiskola,
amely a mai napig mûködik. Molnár Mária
nem lelki gyarmatosító volt – mondja Miklya
Luzsányi Mónika már a felnôtteknek. Benn-
szülöttként tudott Pitilun élni úgy, hogy
megôrizte saját kultúráját is. 

Azzal a mentô szeretettel ment a benn-
szülöttek közé, hogy meg van gyôzôdve a
saját hitének erejérôl, igazáról. Ezt szerette
volna átadni a feketéknek, és ezért képes volt
az egész életét is odaáldozni. Élete példa, me-
lyet gyermekeink elé állíthatunk. Egyben
missziói lehetôség: kalandos életérôl izgal-
mas filmet lehetne készíteni, és vele százez-
reket megszólítani. 

Szabóné Varga Kata

ANYAKÖNYVI ADATOK 

– 2012 év –
BUDAPEST-FASORI REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG

MEGKERESZTELTEK

Férfi: 26 fô
Nô: 20 fô

Összesen: 46 fô

Ebbôl gyermek: 43 fô
Ebbôl felnôtt: 3 fô

✻ ✻ ✻

KONFIRMÁLTAK

Férfi: 20 fô
Nô: 25 fô

Összesen: 45 fô

Ebbôl fiatal: 28 fô
Ebbôl felnôtt: 17 fô

✻ ✻ ✻

HÁZASSÁGÁT MEGÁLDATTA

Református pár: 14 pár
Vegyes pár: 23 pár
Összesen: 37 pár

✻ ✻ ✻

ELTEMETETTEK

Férfi: 51 fô
Nô: 68 fô

Összesen: 119 fô

✻ ✻ ✻

VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK

771 név szerepel 

a választói névjegyzékünkben, 

azaz hivatalosan ennyi felnôtt tagja van 
a Budapest-Fasori Református

Egyházközségnek
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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 mindeh-
hez. A részletesebb taglalás mellôzésével
ugyan, de bibliai, irodalmi, valamint életbôl
vett példák segítségével hozzájárulhat e cikk-
sorozat a hitvallási szövegek értelmezéséhez. 

Az elsô Úrnapja kérdéskörében az egyet-
lenegy vigasztalással ismerkedtünk köze-
lebbrôl, majd a második, harmadik, negyedik
Úrnapjára tekintve az ember nyomorúságá-
val foglalkoztunk. Az ötödik Úrnapjával kez-
dôdôen áttértünk az ember megváltásáról
szóló részre, s legutóbb azt a kérdést boncol-
gattuk, hogy kicsoda az a közbenjáró, aki va-
lóságos Isten és egyszersmind valóságos,
igaz ember is. 

✻ ✻ ✻

Most olvassuk el a hetedik Úrnapja kérdé-
seit és feleleteit. 

AMINT ELVESZETT ÁDÁM ÁLTAL, 
ÚGY ÜDVÖZÜL-E KRISZTUS ÁLTAL

MINDEN EMBER?
Nem, hanem csak azok, akik igaz hit által
Ôvele eggyé válnak, és minden jótéteményét
elfogadják.

MI AZ IGAZ HIT?
Nemcsak az a bizonyos megismerés, melynél
fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az
Ô Igéjében nekünk kijelentett, hanem egy-
szersmind az a szívbeli bizalom is, melyet a
Szentlélek az evangélium által gerjeszt ben-

nem, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem
nekem is bûnbocsánatot, örök igazságot
(megigazulást) és életet ajándékoz kegyelmé-
bôl, egyedül Krisztus érdeméért. 

MIT SZÜKSÉGES HINNIE

A KERESZTYÉN EMBERNEK?
Mindazt, amit nekünk az evangélium ígér;
amire minket a mi közönséges, kétségen felül
álló keresztyén hitvallásunk tételei tanítanak.

HOGYAN SZÓL EZ A HITVALLÁS?
„Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek teremtôjében. És Jézus
Krisztusban, Ô egyszülött Fiában, mi Urunk-
ban, ki fogantaték Szentlélektôl, születék
szûz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt,
megfeszítteték, meghala és eltemetteték, szál-
la alá poklokra, harmadnapon halottaiból fel-
támada, felméne mennyekbe, ül a minden-
ható Atya Istennek jobbján, onnan lészen el-
jövendô ítélni eleveneket és holtakat. 

Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy közön-
séges keresztyén anyaszentegyházat, szen-
teknek egyességét, bûneinknek bocsánatát,
testünknek feltámadását és az örök életet.”

✻ ✻ ✻

Csodálatos dolog megtapasztalni, hogy
Isten szereti az embert, és azt akarja, hogy be-
jussunk az Ô országába – megigazít Jézus vé-
re által. Ezért nyitotta fel elôttünk Krisztus tit-
kát, adta kezünkbe a Bibliát. 

Egy hallatlanul nehéz kérdés az, hogy üd-
vözül-e minden ember. Pál apostol azt mond-
ja: „Mert ahogyan Ádámban mindnyájan
meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan
életre kelnek” (1Korinthus 15,22) – de csak
azok üdvözülhetnek, akik hisznek Benne és a

„AZ ÉN KÁTÉM IS!”
Hitvallási irataink hasznáról (9. rész)
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jótéteményeit elfogadják. Bizony, a kezemet
ki kell nyújtani ahhoz, hogy Isten meg tudjon
ajándékozni: üdvösséget adjon. Ámde fölve-
tôdik az, hogy hol a határ, amikor a kezemet
még kinyújthatom, amikor még segítségül
hívhatom az Úr nevét…? Ismeretesek Jézus-
nak az utolsó pillanataiban elhangzott szavai
a latorhoz: „Bizony, mondom néked, ma ve-
lem leszel a paradicsomban” (Lukács 23,43).
Ily módon tudnom kell, hogy az isteni kegye-
lemnek nincs határa – de azt is, hogy a dön-
tést ômellette a mindenkori jelenben, tehát
most kell komolyan venni. 

A Káténak az igaz hitrôl szóló megállapí-
tása a reformáció klasszikus, szép megfogal-
mazása. Ennek elsô tétele éppen az, hogy
nemcsak arra az ismeretre van szükségem,
amelyben „én ezt elfogadom, elhiszem”. Ez a
hit nem csupán azt jelenti, hogy „benne van a
Kátéban, tehát elhiszem” vagy „elhiszem,
mert a lelkész errôl prédikál”, „amit az egy-
ház ma tanít, azt elhiszem” – a lényeg ennél
több: az, hogy „én magam átélem és megta-
pasztalom”. Pál apostol, amikor Krisztus fel-
támadásának tanúit felsorolja, legvégül ezt ír-
ja: „Legutoljára pedig, mintegy torzszülött-
nek, megjelent nékem is” (1Korinthus 15,8).
Mondhatnám ugyan, hogy a Krisztus megje-
lent ezeknek és ezeknek, s én ezt elhiszem, de
anélkül, hogy azt mondanám: és utoljára
megjelent nékem is – nincs hit. A reformáció
alapigazsága az, hogy van egy bizalom, egy
titkos, belsô kapcsolat Isten és énközöttem.
Olyan ez, mint a férj és a feleség közti kap-
csolat, amirôl harmadik ember nem tudhat.
Ugyanígy létezik Isten és ember közt is egy
kapcsolat – s ez a hitnek a titka, amibe más
már nincs beavatva: nekem az Isten olyat
mondott, ami csak az enyém. 

Gondoljunk Pál apostol damaszkuszi út-
jára, amikor a mennybe ment Úrral találko-
zott: „Akik velem voltak, a fényt ugyan látták,

de a velem beszélô hangját nem hallották”
(Ap Csel 22,9). Az Isten tehát nem általában
az emberhez, hanem személyesen az én pará-
nyi létemhez lehajol, és nekem is ad valamit
Önmagából. Azért vagyok keresztyén, mert
én személyesen kaptam tôle valamit. Ha nem
így volna, csak azt mondhatnám el, hogy Is-
ten másoknak mit adott. 

Hívô reformátusként viszont: „nekem is
bûnbocsánatot, örök igazságot és életet” aján-
dékoz. Ha e hármat elemezzük, akkor azt
mondhatjuk: a bûnbocsánat a múltra, az éle-
tünk eddigi részének a lezárására, az igazság
a jelenre, az élet pedig a jövôre vonatkozik –
de úgy, hogy „nekem is”.

Ily módon a hit élô kút, amelynek tükré-
ben felismerhetem üzenetének értelmét, me-
ríthetek a vizébôl „aki abból a vízbôl iszik,
amelyet én adok néki, soha örökké meg nem
szomjúhozik” – mondja Jézus a samáriai asz-
szonynak (János 4,14).

„Aki csak jön, iszik vizembôl,
Nem köszöni meg, de felüdül.
Ingyen csobogok, másokért fáradok,
És mindig egyformán vidám vagyok.
Oly egyszerû így az élet, oly szép:
Csak adni – csak lenni másokért.” 

(Egy forrás felirata)

Láthatjuk tehát és érezhetjük is, hogy van-
nak a hitnek forrásai – Isten kegyelmébôl. 

„A hit hallásból van, a hallás pedig a
Krisztus beszéde által” (Róma 10,17).

A hit biztos ismeret, amely Isten szerete-
tének kimeríthetetlen kútjából táplálkozik.
Megelevenítô csoda, ami a harag, a gyûlölet,
a halál világában támaszt új életet. 

A Szentlélek elôtt megnyílik minden zár.
Minden kételkedô Tamást meglepetés ér:
„hozd ide a te kezedet, és bocsásd az én olda-
lamba, és ne légy hitetlen, hanem hívô” (Já-
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nos 20,27). Bizony jól teszi Péter is, ha útra
kél és belép Kornéliusz házába – és Kornéli-
usz is, ha azt mondja az érkezô Péternek: „jól
tetted, hogy eljöttél” (ApCsel 10,33). Hit által
lesz az ember igazi szôlôtôbe oltott ág, amin
keresztül Isten igazi ismerete kéredzkedik a
szívünkbe. Az lesz igazán boldog ember, aki-
hez így szól Jézus: „a te hited megtartott té-
ged” (Lukács 18,42), „higgy… és idvezülsz
mind te, mind a te házad népe” (ApCsel
16,31). Nézzünk fel azért Jézusra, a hit szer-
zôjére és beteljesítôjére, Aki helyettünk, mi-
attunk és érettünk vállalta a kereszthalált (ol-
vasandó: Zsidókhoz írt levél 11–12. rész).

Végezetül szólnunk kell még arról, hogy
az evangélium üzenete és a hitvallás magya-
rázata, tanítása nem azonos értékû. Az evan-
gélium az elsô helyen áll, mert ott van a for-
rás. A Lélek ihletése ott a legerôsebb, mert
merít a történeti forrásból. Az evangélium el-
mondja, amit Isten Jézus Krisztusban nekünk

adott – és magának, Krisztusnak a szavai,
üzenete és ígérete elsô kézbôl, isteni forrásból
nyílik meg elôttünk. Isten sokféleképpen
szólt nekünk régebben, de utoljára szólt Fia
által. Ha tehát az Írás bármelyik megnyilatko-
zása és Jézus üzenete egymással még csak
formálisan is ellentétbe kerül, akkor Jézus
szava dönti el az igazságot – Ôhozzá mérünk
mindent. Nem az Ószövetséghez mérjük Jé-
zust, hanem Jézushoz az Ószövetséget. A be-
teljesedésbôl indulunk ki, és nem az ígéretek-
bôl. Nagyobb van itt Jézusban, mint a temp-
lom, mint a törvény, mint a szombat és mint a
próféták. Ezért van az evangélium az elsô he-
lyen. A hitvallás az evangélium magyarázatát
jelenti a tanítás szintjén. Segítséget akar adni
a hitben. Amit a hitvallás mond, az mind ma-
gán viseli a kor jellegét, amiben elhangzott,
ezért nem bír örök érvénnyel. Relatív magya-
rázata az abszolút Igazságnak, Jézusnak. 

Összegyûjtötte: Dévai-Józsa Gábor

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
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KEVÉSNEK TARTOM
avagy A misszió távlatai

Olyan világban élünk, ahol nagyon kevés az
elég. Az emberek sok mindent kevésnek tar-
tanak. Mi azonban, Jézus Krisztus megváltott
követôi, Mennyei Atyánk szeretett gyerme-
kei, a Szentlélek által betöltött emberek, an-
nak vagyunk a tanúi, hogy a kegyelem min-
denre elég. Elég volt arra, hogy minket a ha-
lálból életre hívjon, a bûnbôl tiszta életre vi-
gyen, a hiábavaló értékek helyett örökkévaló
értékekhez vezessen, az önszeretetbôl mások
szeretetére indítson.

Isten kijelentésében azonban arról is be-
szél, hogy Ô mit tart kevésnek. Az Ô terve az,
hogy világossága, szabadí-
tása eljusson a föld határáig.
Nem elég a magunk környe-
zetében végezni a belmisszi-
ót, nekünk ott kell állnunk a
külmisszióban és a külmisz-
szió mögött. Ez az Ige vezet-
te be azt az áldott, alázatra
indító, elkötelezô és bátorító
csendesnapot, melyet gyüle-
kezetünk Szabó Imre-termé-
ben az elmúlt év ôszén meg-
élhettünk. 

Az evangéliumi misszió
távlatai nyíltak meg elôttünk
Komlósiné Sümegi Nóra
bibliafordítói szolgálatának
bemutatásában. Ô a Wycliffe
Bibliafordítók Egyesületé-
nek szolgáló munkatársaként

a horvátországi beás cigányok számára ké-
szíti elô a Szentírás anyanyelvi megértésének
útját.

A csendesnap egyik csodálatos ajándéka
volt, hogy messzirôl összegyûjtött bennünket,
egy Lélekkel megitatott testvéreket, akiket Is-
ten kegyelmes szeretete valamikor, valahol
már egymás mellé rendelt és állított Nórival,
akinek elhívott, felkészített, küldetést nyert,
felhatalmazott, áldott és kedves személyisége
bizonyságtétel a számunkra. Régi-új ismerôs-
ként köszönthettük egymást és éltük át ennek
a napnak gazdag áldásait.

Komlósiné Sümegi Nóra

„Kevésnek tartom, hogy Jákób törzseinek helyreállításában és
a megmentett Izráel visszatérítésében légy az én szolgám. 
A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadítá-
som a föld határáig.” (Ézs. 49,6)
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A Wycliffe missziójának általános és el-
kötelezett támogatásra indító bemutatása után
egészen közel került hozzánk a beás nép kö-
zötti küldetés mindennapi öröme és küzdel-
me. Valóban ott éreztük magunkat a munka-
mezôn, a misszionárius mellett, aki alázattal,
reménnyel és hittel a szívében végzi ezt a nem
mindennapi munkát. A bemutatóban megje-
lenô képeken láttuk, hogy a szeretet nyelve
minden korlátot legyôz.

Komoly bizonyságtétel, iránymutatás és

leleplezô tanítás állította elénk a cigányok kö-
zötti missziói munkát Nóri elôdjének szavain
keresztül: nem elhárítani kell ezt a mély fele-
lôsséget magunktól, hanem helyesen megél-
ni, megismerve ennek a népnek a sajátossá-
gait, a valódi szükségeit és az értük végzett
evangéliumi munka különös lehetôségeit. 

Erôforrás és késztetés volt kiscsoportban
feltárni a konkrét imatémákat és személyeket
Urunk elôtt imádságban. Jó illattal telt meg a
hely, ahol egybegyûltünk, hisszük, kedves
áldozattal Istenünk elôtt. Szinte elröpült az
idô, mert jó volt együtt lenni. Alázattal írom a
bevezetô Ige üzenete világosságában: magam
is kevésnek tartom, amit eddig ezért a misszi-
óért tettünk. Ez a fél nap is kevés volt, való-
ban több kell! Több imádság, több odafigye-
lés, több áldozat, több bátorítás, több idô! 

Eldôlt a szívemben, hogy egy ilyen alka-
lomnak és még másnak is minden évben –
Deo volente – helyet szeretnék adni gyüleke-
zetünkben, mert kell, hogy tovább vezessen,
ébresszen, késztessen és erôsítsen! Hálatelt
szívvel írom ezeket a sorokat, hittel, remény-
nyel és szeretettel a szívemben. Szeretném,
ha ez a néhány mondat másokat is imádságra,
áldozathozatalra, támogatásra, szolgálatra in-
dítana, hiszen így mindnyájan Urunk hatal-
mas, csodálatos üdvözítô tervének részese-
ként az Ô neve dicsôségére munkálkodhat-
nánk ezen a területen is.

Az Ô neve megszenteléséért fáradozzunk,
hódítsuk meg a világot Neki, tûzzük ki az Ô
zászlaját minden helyen mint az ô képviselôi,
magasztalva, áldva, dicsôítve ôt! Ebben a
misszióban is álljunk így egymás mellé!

Somogyi Péter lelkipásztor
Adományunkkal segíthetjük ezt a missziói
munkát a K&H Bank 10201006 50070046-
00000000 számlaszámán, a Közlemény rovat-
ban Komlósiné Sümegi Nóra nevét feltüntetve.
Minden adomány komoly segítséget jelent!

FASORI ZENÉS ALKALMAK – 2013

Március 23. 17 óra

Az improvizáció mûvészete – Pálúr János (orgona)
Április 7. 

A fasori gyülekezet zenészei
Április 20. 18 óra

Bolyki Brothers (ének), Pálúr János
Május 5.

Pálhegyi Máté fuvola
Május 18. 18 óra

Farkas Zsolt és Várnagy Andrea (zongora)
Május 26. 

Ünnepi zenés istentisztelet
a fasori gyülekezet zeneszerzôivel

Május 27–28. 18 óra

A Zeneakadémia orgona szakos hallgatói
Május 29. szerda, 18 óra

Prof. dr. Felician Rosca (Temesvár, orgona)
Június 2.

Debreceni Kollégiumi Kántus
Augusztus 4. 17 óra

A Kántorképzô tanfolyam záróhangversenye
Szeptember 1.

Jeney Zoltán (Neustrelitz, fuvola)
Október 6.

Szabó Ferenc (zongora)
Október 19. 18 óra

Kovalszki Mária (zongora), Pálúr János
november 3.

Psalterium Hungaricum, Arany János
December 1.

Orgonazene adventben, Pálúr János
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Messzirôl jött segítség 
a Csipkebokor óvodában

– Mosolygós, kedves fiatal lány vagy.
Hogyan jutottál arra a döntésre, hogy Ma-
gyarországra gyere egy évre önkéntesnek?

– Az Északi-tenger közelébôl, egy Olden-
burg melletti kis faluból, Petersfehnbôl érkez-
tem. Mindig az volt az álmom, hogy hosz-
szabb idôt külföldön töltsek, és megismerjek
egy másik kultúrát. Ezt legjobban úgy lehet
megtenni, ha az ember a mindennapokat is át-
éli ott. A sokféle lehetôség közül nekem a leg-
vonzóbb az volt, hogy szociális területen ön-
kéntesnek jelentkezzem. 

– Hogyan találtál rá a mi óvodánkra?
– Sok lépés vezetett el idáig. Szükség

volt egy küldô szervezetre, amely az én ese-
temben egy német evangélikus önkéntes
szervezet volt. Többféle lehetôség kínálko-
zott, szívesen foglalkoztam volna hajlékta-
lanokkal vagy cigányokkal is. Még elutazá-
som elôtt volt egy szeminárium, ahol bemu-
tatkoztak az önkénteseket fogadó szerveze-
tek, és bemutatták a projektjeiket. Itt legjob-
ban a magyar Önkéntes Diakóniai Év (ÖDÉ)
kínálata tetszett. Ezért elsô helyen Magyar-

Svenja Boyksen fiatal önkéntesként érkezett egy évre a gyülekezet óvodájába,
segíteni a Szivárvány csoportban, a legkisebbek között. Észak-Németország-
ból jött, ahol faluja evangélikus gyülekezetében ifjúsági munkát végzett, szo-
ciális területen folytatott tanulmányokat, majd a fôiskola megkezdése elôtt úgy
döntött, egy évet külföldön tölt. 
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országot jelöltem meg. Az óvoda késôbb
adódott mint lehetôség.

– Biztosan nem volt egyszerû a döntés.
Mit szóltak a barátaid és a családod mind-
ehhez?

– Néhányan azt mondták, ôk sohasem
tennének ilyet. De azok az emberek, akiket
igazán szeretek, támogattak kezdettôl fogva.
Édesanyám például egyenesen irigykedett,
sajnálta, hogy annak idején neki erre nem volt
lehetôsége.

– A döntésed bátorságra vall. De te ho-
gyan jellemeznéd magad?

– Nyitott és kíváncsi vagyok, szeretek új
dolgokat megismerni. Nagyon szeretek spor-
tolni. A kézilabda a kedvencem, itt is játszom,
hetente háromszor edzek a Kispestnél.

– Az otthoni gyülekezetedben milyen
szolgálatot végeztél?

– Részt vettem a gyülekezeti ifjúsági

munkában. Konfirmáció elôtt álló fiatalokkal
foglalkoztam, szabadidôs foglalkozásokat
szerveztem, például kézmûveskedést, grille-
zést. Késôbb részt vettem különbözô, ifjúság-
gal foglalkozó testületek munkájában gyüle-
kezeti, egyházmegyei szinten is. Segítettem
egy ifjúsági szervezet megalapításában gyü-
lekezetünk szolgálati területén.

– Sok fiatal van a gyülekezetedben?
– Igen. Jó ifjúsági munka folyik ott. A mi

gyülekezetünk két falut fog át. Sajnos a fiata-
lok nem nagyon járnak a vasárnapi istentisz-
teletekre, leginkább a szabadidôs programo-
kat szeretik. Sokan konfirmálnak, ami elôtt
részt kell venniük meghatározott számú isten-
tiszteleten, így leginkább akkor jönnek.

– A Csipkebokor óvodában mi a felada-
tod? 

– Foglalkoztatni a gyerekeket, játszani ve-
lük, segíteni a dajkáknak, óvónôknek, például

A Szivárvány csoportban Vitézné Horváth Erika óvónôvel

KITEKINTÔ
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kenyeret kenni, öltöztetni. Mindez nagyon
különbözik attól, amit otthon csináltam. Elô-
ször is egész más korosztállyal kell foglalkoz-
nom, másodszor más a nyelv. Nem tudom
úgy kifejezni magam, ahogy azt megszok-
tam. Még fél év után is nehézséget jelent szá-
momra, hogy nincs, akinek kérdéseimet felte-
hetném. Bár már tudok néhány szót magya-
rul, még most is nehéz megbirkóznom ezzel a
helyzettel. De a munkában sok érdekesség is
van. Nagyon érdekes például játék közben fi-
gyelni a gyerekeket, fel lehet ismerni, ki mi-
lyen karakterû. 

– A magyarokat gyakran mondják
pesszimista, szomorú népnek. Milyennek
látsz te bennünket?

– Az emberek itt mások, mint nálunk. Itt
például a munkatársak gyakran úgy üdvözlik
egymást, hogy „Szia édes!”. Ez elképzelhe-
tetlen nálunk, Németországban. Ismeretlen az
is, hogy kollégák egymást átölelik, puszit ad-
nak. Mi nagyobb távolságot tartunk egymás-
tól. Ha megkérdezik egymást a magyarok:
„Hogy vagy?” – legtöbbször úgy felelnek:
„Hát, megvagyok” vagy „Elvagyok”. Mi, né-
metek határozottan, automatikusan, röviden
azt feleljük: „Jól!” Csak azoknak mondom el
ôszintén, ha nem vagyok jól, akik igazán kö-
zel állnak hozzám. 

– Segítôként szociális területre ké-
szülsz. Mi vonz ebben?

– Ez egy teljesen más kihívás, mint ami-
vel az átlagember találkozik. Mindenképpen
emberekkel szeretnék foglalkozni. A sérült
emberek különleges bánásmódot, támogatást
igényelnek. Szociális munkásnak, sport- és
gyógypedagógusnak készülök.

– Szereztél új barátokat az elmúlt fél év
során Magyarországon? 

– Gyakran találkozom német és más nem-
zetiségû önkéntesekkel. Szoktunk együtt is
utazni az országban. A belvárosban három

másik önkéntessel lakom társbérletben: egy
német fiú és két kárpátaljai magyar lány a la-
kótársam, a lányokkal egy szobában is la-
kom.

– Milyen szerepet játszik az életedben
a hit?

– Nagyon fontos számomra, mert sok
erôt ad és jó közösségben lenni a többi hívô-
vel. Nem mindig értem Isten vezetését, ha
valami rossz történik velem, de keresem azt.

– Egy németországi kis faluból jöttél.
Hogy érzed magad Budapesten?

– Kezdetben lenyûgözött a nagyváros, de
aztán észrevettem, hogy sok minden hiány-
zik otthonról. A falumban, ahol éltem, min-
denhová biciklivel mentem, sohasem száll-
tam buszra. A házunktól öt percre erdô van, a
másik irányban pedig egy hatalmas mezô. Itt
nagy a forgalom, piszkos a levegô, és nem is
nagyon lehet kikerülni a forgalomból. 

– Most az önkéntes éved felénél tar-
tasz. Hogy látod, milyen tapasztalatokat
viszel majd haza magaddal?

– A nyelvtudás hiánya miatt itt jobban rá-
szorultam a nonverbális kommunikációra, ez
mindenképpen új tapasztalat. Emellett rájöt-
tem még valamire. A környezetemben koráb-
ban nem tûnt fel, ha valaki több pénzt akart
keresni, elégedetlen volt a helyzetével.
Összehasonlítva az otthoni és az itteni
fizetéseket, most már másképpen látom, ha
valaki otthon még több pénzt szeretne, mint
amennyije van, mert Magyarországon még
egy alacsonyabb német bér is nagyon sok
pénzt jelent, amirôl sokan csak álmodnak,
miközben jóval kevesebbôl kell kijönniük. Itt
pedig sokan az utcán élnek. Ezek az emberek
boldogok lennének, ha annak csak egy
töredéke a zsebükben lenne, amit egy átlagos
német megkeres. Ha visszamegyek, anyagi
téren biztosan szerényebb leszek. 

Szabó Zsolt–Varga Kata
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Kedves Gyerekek!
Biztosan sokan tudjátok, hogy gyönyörû templomunk idén lesz 100 éves! Ez alkalomból a
mostani gyerekrovatban is templomhoz kapcsolódó feladatokat találtok. Remélem, örömmel
oldjátok meg ezeket! Szeretettel:                                                                             Zsó néni

1. Elôször a zsidóknál még nem kôbôl készült az Isten háza, hanem csak egy sátor volt, a Szent
Sátor. A 2.Mózes 25. fejezetétôl kezdôdôen olvashattok arról, hogy az Úr milyen utasításokat
adott ennek elkészítésére. Olvasd el a 25. fejezet elsô 7 versét, és érteni fogod az alábbi képen
látható tárgyakat. Aztán nézd meg jól a két képet – ha ügyes vagy, megtalálod mind a 11 kü-
lönbséget.

2. Az Újszövetségben már a Jeruzsálemben
álló nagy, kôbôl készült templomról olvasha-
tunk. Odament a 12 éves Jézus is a családjá-
val, ahol szülei elvesztették Ôt. Te megtalálod
a képen, hogy hol van? Ha elolvasod a Lu-
kács 2,41–52
közötti sza-
kaszt, rájössz,
merre kell ôt
keresni.
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A Budapest-Fasori Református Egyházközség
idôszakos kiadványa.

1071 Budapest, Városligeti fasor 5. • www.fasor.hu
e-mail: hivatal@fasor.hu • Tel.: 342-7311

Felelôs szerkesztô: Devich Márton
Szerkesztôk:

Cseke Hajnalka, Diószegi Rita, Szabó Zsolt
Tördelés: Börcsökné Lábas Hilda, Zelei Diana

Korrektúra: Vitézné Horváth Erika

A FASORI REFORMÁTUS TEMPLOM
SZENTELÉSÉNEK 100. ÉVES

CENTENÁRIUMA
Június 1. szombat, de. 10 óra

ünnepi istentisztelet

FELNÔTT KONFIRMÁCIÓ
Március 10. vasárnap de. 10 óra

FIATALOK KONFIRMÁCIÓJA
HITVALLÁS ÉS ÉS FOGADALOMTÉTEL

Május 12. vasárnap de. 10 óra

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Vasárnap de. 10 óra: istentisztelet

de. 10 óra: gyermek-istentisztelet 
5 korcsoportban
1. csoport 3–5 évesek,
2. csoport 5–7 évesek, 
3. csoport I–II. osztály, 
4. csoport III–IV. osztály
5. csoport V–VI. osztály
gyermekmegôrzô szolgálat:
3 éves korig

Kedd de. 10 óra: bibliaóra
Szerda du. 6 óra: bibliai közösségi óra

du. 6 óra nagyifi bibliaóra
18–25 éves korig

Csütörtök du. 3 óra: gyülekezeti bibliaóra
Péntek du. 5 óra: kisifi bibliaóra 

konfirmációtól 18 éves korig 
du. 1/2 7 óra: fiatal felnôttek köre

Minden hónap utolsó péntekjén
du. 6 órakor összevont közös bibliaóra

Minden hónap elsô vasárnapján
du. 5 órakor Zenés áhítat 

Gyülekezeti hittanórák és konfirmációi órák 
hét közben korcsoportok szerint

Imaközösség
Minden hónap 2.vasárnapján reggel 1/2 9 órakor

NAGYHETI ELÔKÉSZÍTÔ ALKALMAK
Március 27–28-án, szerdán és csütörtökön
este 6 órakor

NAGYHÉT–HÚSVÉT–PÜNKÖSD
ünnepi ISTENTISZTELETI REND

Március 29., Nagypéntek
de. 10 óra úrvacsorás istentisztelet
este 6 óra úrvacsorás istentisztelet

Március 31., Húsvétvasárnap
reggel 8 óra úrvacsorás istentisztelet
de. 10 óra úrvacsorás istentisztelet
du. 5 óra úrvacsorás istentisztelet

Április 1., Húsvéthétfô
de. 10 óra úrvacsorás istentisztelet

Május 9., Mennybemenetel ünnepe
de. 10 óra úrvacsorás istentisztelet
este 6 óra úrvacsorás istentisztelet

Május 19., Pünkösdvasárnap
reggel 8 óra úrvacsorás istentisztelet
de. 10 óra úrvacsorás istentisztelet
du. 5 óra úrvacsorás istentisztelet

Május 20., Pünkösdhétfõ
de. 10 óra úrvacsorás istentisztelet

EGYÉB ALKALMAINK
– Férfi bibliaóra minden hó 2. keddjén du. 6

órakor
– Caládosok Páros köre minden hó 3. pén-

tekjén du. 6–8 óráig – gyermekmegôrzéssel
– Fiatalok Páros köre minden hó 2. szombat-

ján du. 5 órakor
– Baba-mama kör minden hó 3. csütörtökjén

de. 1/2 10–1/2 12 óráig – gyermekmegôrzés-
sel

– Nôi imakör: minden hó 2. péntekjén du. 1/2
7–8 óráig. 

– Nôi kör minden hó 2. szombatján du. 4–6
óráig

– Párápoló tanfolyam minden hó 1. hétfôjén
du. 6 órakor
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„...a templomnál is 
nagyobb van itt.” (Mt 12,6)


