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„Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük 
lámpásra, sem napvilágra, 
mert az Úr Isten fénylik fölöttük,
és uralkodik örökkön örökké.”

(Jel 22,5)
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„De eljön az óra, és az most van, amikor az
igazi imádói lélekben és igazságban imádják
az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres
magának. Az Isten Lélek, és akik imádják Ôt,
azoknak lélekben és igazságban kell imád-
niuk.” (Jn 4,23–24)

Azzal az újévi, sôt életprogrammal indul-
hattunk útnak esztendônk elsô vasárnapján,
hogy megfogalmazódott számunkra: Ne az
foglalkoztasson, hogyan kedvezzen Isten
nekünk, mi lenne nekünk kedvünkre való,
hiszen Ô már kedvezett, és tudja, hogy mire
van szükségünk, hanem az töltse be a szívün-
ket, hogyan lehetünk mi kedvesek Neki, mi
az, ami Neki kedvére való. S most egy alap-
vetô kijelentés kerül elénk, amit az Úr Jézus
mond el a samáriai asszonynak arról, hogy
kiket keres Isten. Arról van szó, hogy miben
válik valósággá ez a program számunkra. S
ez most úgy is fordítható az elôzôek fényé-
ben, hogy kik és hogyan kedvesek számára.
Nem a helyhez kötöttek, hanem a mindenes-
tül a Szentháromság Istenhez kötöttek.

Nagyon komolyan elgondolkoztató az,
hogy mit keresünk mi. S az még inkább, hogy
mennyire ez tölti ki a gondolatainkat, az érzé-
seinket, a vágyainkat, a cselekedeteinket, az
idônket. Alapvetôen általában sokkal kevésbé
foglalkoztat az, amit más keres, amit a szeret-
tünk, a társunk, a gyermekünk, a testvérünk,
a szüleink, a ránk bízottak vagy bárki más
embertársunk. Az a szóhasználat, amiben
szerepel ez a kifejezés: „imádom”, meny-
nyire jelzi azt a mérhetetlen távolságot, ami a
valódi és egyetlenszerû imádat és a hamis
imádat között van. Hiszen a legkevésbé hasz-
nálják ezt az emberek Istennel kapcsolatban,
de használják minden arra abszolút méltat-
lannal kapcsolatban. Az tükrözi az újjászüle-

tésünk, megtérésünk valódiságát, hogy való-
ban megváltozik a gondolkozásmódunk, és
ebbôl fakadóan a hozzáállásunk is, a cseleke-
deteink is, a szavaink, is és a fontossági sor-
rend is. Nem emberi irányváltás ez, hanem Is-
ten újjáteremtô csodája. Hiszen az én, a má-
sik és esetleg Isten sorrend tökéletesen
megváltozik. Isten, a másik és én lesz belôle.
Itt azonban egyértelmûen látjuk, hogy nem a
humánum világáról van szó, ahol az ember a
másikat megpróbálja maga elé helyezni, hi-
szen olyan kifejezôen írja a papköltô Michel
Quoist Itt vagyok, Uram! címû kötetében:
„Uram, hallod-e a szómat? Szabadíts meg a
szívemtôl, amelyet duzzadásig feszít a szere-
tet, – de amikor úgy vélem, hogy már határta-
lanul izzik bennem a szeretet lángja, akkor
veszem észre tehetetlen dühvel, hogy máso-
kon át is csak önmagamat szeretem.” (Szaba-
díts meg, Uram önmagamtól) Igen, ezek
vagyunk a szabadítás elôtt, a Szabadító nél-
kül, mert a szívünket feszítô szeretet lángja is
önzô. Milyen áldott imádság az elôbbi, ami-
kor az ember eljut idáig a felismerésig, és
milyen áldás a szabadulás önmagunktól Jézus
Krisztus által. Amikor betölti a szívünket a
szabadulás új éneke, ahogyan a mára kijelölt
40. zsoltár mondja: Istenünk dicsérete. (4.v)
Ez csak Jézus Krisztus által lehetséges, csak
Ôbenne lesz mássá az életünk, mássá a sor-
rendünk.

S itt jelenik meg az, amit Jézus Krisztus
mond: Isten keres, igazi imádókat keres. Ha
szabad a szívünk, ha valóban újjászülettünk,
akkor számunkra ez a keresés lesz a legfon-
tosabb. Akkor életünk alapvetô iránya Isten
imádata, igazi imádata. A találkozás Vele,
mindenekelôtt, hódolatban és engedelmes-
ségben. Az Atya ilyen imádókat keres. Mi-

AZ IGAZI IMÁDÓK
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lyen mélyen el kell csendesedünk e fölött a
kijelentés fölött. Az Atya keresésérôl beszél
az Úr Jézus. Az emberek között – s lássuk
világosan –, a vallásos emberek között is
keres imádókat az Atya. Miért? Mert nagyon
sokan nem igaz imádók! Még a templomos
emberek között sem! Még a leginkább annak
látszók között sem. Még az imádkozók között
sem. Mert az Atya nem imádkozókat, nem
imádókat keres, hanem igazi imádókat. Mert
sohasem az a kérdés, hogy az ember hogyan
gondol közeledni Istenhez, hogyan gondol-
kozik az imádásról, hanem az, ahogyan Isten
gondolkozik errôl. Ezért nem igaz az, hogy
csak imádkozzanak az emberek. Az igazi
lényeg abban van, hogy helyesen és igazán
imádják Ôt és valóban Ôt imádják, mennyei
Atyjukat Jézus Krisztus által. S ez nem az
embertôl származik, hanem a világ Urától, az
egyedül igaz Istentôl. Nem lehet akárhogyan
Hozzá menni, világos Jézus szava, meg-
mondja azt, hogy hogyan kell imádni Ôt. Mi-
lyen lehetetlen ez a bûnös természetû ember-
nek! Megmondják, hogy mit és hogyan kell
tenni. Nem! Azt már nem! Úgy te-
szem, ahogyan én akarom,
ahogyan én jónak látom,
ahogyan nekem tet-
szik, ahogyan nekem
kényelmes. Milyen
bújtatott, de annál va-
lóságosabb lázadás
ez, a magukat keresz-
tyénnek vallók között is.
Mindegy, hogy hogyan
közeledek az Atyához, a leg-
jobb, ha nekem kellemes, ha ne-
kem jólesik. Ördögi becsapás ez!
Mert nem ez a szempont, a meg-
váltás nem arról szól, hogy én jól
érezzem magam, hanem arról, hogy
teljes összhangra jussak a Szent-

háromság Istennel, hogy kedvességet találjak
Nála, hogy belesimuljak az Ô tervébe, aka-
ratába, hogy ebbôl áradjon áldás az életemre,
mert a legnagyobb örömet az jelenti nekem,
hogy kedvében járhatok. 

A formális imádkozás, a látszat szerinti
imádkozás, a kifelé forduló, látványos imád-
kozás nem kedves Istennek. Mert az imádság
egy életforma, egy kapcsolat kifejezôdése
kell, hogy legyen. Az imádás kifejezôdése an-
nak a hozzáállásnak, pontosabban hozzáhaj-
lásnak, meghajlásnak, amiben az ember sze-
mélyesen és közösségben imádja az Istent.
Csak Ôt imádja, csak Hozzá fordul, csak aka-
rata szerint imádja Ôt. Nem a saját vágya sze-
rint, nem mások elvárása szerint, hanem kizá-
rólag úgy, ahogyan kedves Neki. Jézus azt
mondja: „Nem mindenki megy be a mennyek
országába, aki ezt mondja nekem: URam,
URam, hanem csak az, aki cselekszi az én
mennyei Atyám akaratát.” (Mt 7,21) A hang-
súly itt azon van, hogy az Atya akaratát cse-
lekszi. Ebben mutatkozik meg, hogy más em-
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ber, hogy új ember, hogy nem öntörvényû,
autonóm ember, hanem Isten engedelmes
gyermeke, Jézus Krisztus valódi követôje és a
menny valódi örököse. A maga módján he-
lyett az Ô módján él, vagyis visszatükrözi az
Atyát, képviseli Ôt az emberek között. Össz-
hangban van az Atyával. A Szentírás ó- és
újszövetségi kifejezései hódolatot és munkát
jelentenek, ráhagyatkozást és aktivitást az Ô
akarata szerint. Ilyeneket keres az Atya, a Fiú
által ez hirdettetett ki, ez hirdettetett meg.

Jézus azt is elmondja, hogy ennek alapja
és feltétele: „Az Isten Lélek, és akik imádják
ôt, azoknak lélekben és igazságban kell imád-
niuk.” Lélekben és igazságban, íme, itt van
elôttünk a Szentháromság Isten imádata, hi-
szen az Atyát imádók a Szentlélekben és a
Fiúban imádják Ôt. Lélekben és igazságban,
Lélek által és a Jézus Krisztusban megjelent
igazság, valóság által. Nem emberi módon,

emberi által, hanem a Lélek által, az igazság,
a valóság által. Ezért tehát az igazi imádat a
Szentlélek munkája, az Ige szerinti imádat, az
igazság szerinti imádat. Nem emberi eredetû
tisztelet, hódolat, szolgálat, hanem mindenes-
tül Istentôl származó. Azé az emberé, közös-
ségé, amelyik mindenestül az Úr rendelkezé-
sére áll, csodálja Ôt és szolgálja Ôt. Egyéni és
gyülekezeti életünk Isten elôtti kedvessége
alapvetôen ezen múlik: igazi imádói va-
gyunk-e? Ô ilyeneket keres. Mi határozza
meg istentiszteleteinket a templomban és a
templomon kívül? Isten-imádat vagy önma-
gunk javának keresése? Nincs boldogítóbb,
mint igazi imádóként kedvességet találni
elôtte. Ez az igazi istengyermeki élet, ez di-
csôíti Ôt. Engedjünk a Léleknek, és Lélekben
és igazságban imádjuk Ôt! Ámen.

Somogyi Péter
lelkipásztor

Gyülekezeti elkötelezettségünk elsô elemének hangsúlya 
fogalmazódik meg a fenti igehirdetésben. 

ELKÖTELEZETTSÉGÜNK:

• Isten imádására „A királyi széken ülôé és a Bárányé az áldás 
és a tisztesség, a dicsôség és a hatalom örökkön-örökké!” (Jel 5,13)

• Egymás befogadására „Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan
Krisztus is befogadott minket az Isten dicsôségére.” (Róm 15,5–7)

• Éretté válásra „Gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit 
Jézus Krisztus által Isten dicsôségére és magasztalására.” (Fil 1,8–11)

• Szolgáló életre „Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok
azzal egymásnak… hogy mindenkor az Isten dicsôíttessék 

Jézus Krisztus által.” (1Pét 4,10–11)

• Bizonyságtevô küldetésre „Mert Krisztus jó illata vagyunk 
Isten dicsôségére mind az üdvözülôk, mind az elkárhozók között.” 

(2Kor 2,14–15)
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„Mert más alapot senki sem vethet a meglevôn
kívül, amely a Jézus Krisztus.” (1Kor 3,11)
Hálaadásra és elkötelezésre késztetô éveket
kezdtünk meg a 2011-es esztendôben, hiszen
egyházközségünk lelki otthona, Isten családi
háza, a fasori templom építése 100 eszten-
dôvel ezelôtt kezdôdhetett el, 1911. július 24-
én. Alázatos és hitvalló szívvel az elôttünk
lévô három esztendôt „A fasori református
templom centenáriumi évei”-nek nevezzük,
hiszen 1911–1913 között épült fel a templom,
a gyülekezeti ház és a parókia épületegyüt-
tese. Isten dicsôségét hirdeti mindez, és nagy
kiváltságot jelentett és jelent ma is Isten népé-
hez tartozva részt venni abban az épülésben
és építésben, amit Isten ezen a helyen végzett
és végez ma is.

A meglevô alap tette lehetôvé az épülést,
és ez nem csak egy gyönyörû templom alap-
köve, hanem az egyház alapja: Jézus Krisz-
tus. Ma is rá épül minden, nélküle nem lenne
itt a Fasorban gyülekezet, valódi szabad, el
nem múló élet. Bölcs építômesterek kívánunk
mi is lenni, ahogyan Pál is az volt (1Kor 3,10)
és a nekünk adott kegyelem szerint alapot
vetni és építeni, hogy épüljünk fel lelki házzá,
Istennek kedves lelki áldozatokat felajánlva
Jézus Krisztus által, ahogyan arra Péter buz-
dít minket is (1Pét 2,5).

Szolgálati területeinken szeretnénk szi-
lárd alapra helyezni önazonosságunkat, ön-
szervezôdésünket és gyülekezeti önkifejezô-
désünket. Újra fel kell fedezni a gyülekezet-
rôl szóló tanítást, meg kell szervezni a gyüle-
kezeti életet, és ki kell fejezni a gyülekezet
üzenetét. Meg kell szilárdítani a gyülekezetet,

a küldetése és a reformációja melletti elkötele-
zettséget. A meglevô alapon folytatjuk az
építést tovább. Az elsô évben alapvetô kérdése-
ket tisztázunk újra vagy elôször igazán, majd a
következô évben ezeket kívánjuk megvalósí-
tani, és a harmadik esztendôben hálaadásban
kívánjuk kiértékelni mindezt, és úgy élni vele,
hogy mindez Isten dicsôségét szolgálja, és le-
hetôvé tegye az Ô imádatát és szolgálatát.

Elôttünk áll a presbiteri tisztújítás eszten-
deje. Az elôzôek fényében kívánunk imád-
kozva készülni erre is. Urunk kegyelmes sze-
retetében bízva, a célokat látva és láttatva kell
eljárnunk ebben a különösen is fontos kérdés-
ben. Gyülekezeti életünk folytatását alapoz-
zák meg döntéseink. Csak a meglevô alapra
építve gondolkozzunk, döntsünk és cseleked-
jünk! Ennek érdekében újra és még átfogób-
ban kívánjuk megértve elkötelezni magunkat
gyülekezeti életünk célja mellett, egyenként
és közösségként. Tanulva és tanítva, befogad-
va és továbbadva. 

Hálaadásban tekintünk vissza is, hiszen
az elmúlt évben 685-rôl 790-re nôtt az elkö-
telezett, teljes jogú egyháztagjaink száma. Ôk
a hitvallást tett, felnôtt, teherhordozó gyüle-
kezeti tagok, akik látogatják gyülekezeti al-
kalmainkat, és idetartozónak vallják magu-
kat. Az elmúlt évben 105 testvérünk került be
a választható és választójogú testvéreink kö-
zé. Nagy hálával köszöntjük ôket és az eddig
is elkötelezett testvéreinket, szeretteikkel
együtt. Az elmúlt év anyakönyvi adatai is
mind növekedést mutatnak. 100 gyászoló
család mellett álltunk meg hirdetni a feltáma-
dás, a vigasztalás evangéliumát, míg 2009-

A meglevô alapon
Gyülekezetvezetôi levél

Kedves Testvéreink!
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ben 84 temetési szolgálatunk volt. 2009-ben
52 keresztelô volt, tavaly 62, és ebbôl 9 fel-
nôtt. A megkeresztelt gyermekek családjai-
nak fogadalmát komolyabban kívánjuk venni
és erôsíteni az elôttünk lévô esztendôkben.
2010-ben 49-en tettek konfirmációi fogadal-
mat, míg az elôzô évben 35-en. Örömteli ez a
növekedés, ugyanakkor a fiatalok megnyeré-
se és megtartása komoly, közös feladatunk.
Az aktuális korszellem nem kedvez a család-
alapításnak, és mégis több pár kért áldást éle-
tére templomunkban, mint az elôzô évben.
2009-ben 33 pár tartotta itt menyegzôi isten-
tiszteletét, 2010-ben pedig 35. Hálás a szí-
vünk ezért is.

Julianna iskolánk életében új korszakhoz
értünk, célkitûzést fogalmaztunk meg, aján-
lást tettünk a felvétellel kapcsolatban. Elin-
dítottuk az intézményeink harmonizálását, új
vezetést bíztunk meg az iskola élén. Új mó-
don gyakorolhattuk az együtt készülés lehetô-
ségét szolgáló testvéreinkkel, amikor közös
hetünk elôkészítésében jártunk. Megújíthat-
tuk Isten Táborát, új módon vihettük végbe a
felújításokat, hiszen új módon kezdtünk ter-
vezni és kivitelezni. Megerôsíthettük presbi-
tériumunkat, a jó rend érdekében igyekeztünk
megfogalmazni és leírni a feladatainkat.
Megélhettük a közös hét áldásait, tanulhat-
tunk gyengeségeink és erôsségeink által,
megújulhatott a zenei szolgálatunk. Nagy ál-
dást vehettünk a holland testvérgyülekezeti
hetünkön, új lehetôségeket nyitott ki Urunk
számunkra kölcsönösen. Új testvérgyüleke-
zeti lehetôségeket kaptunk áldott feladatul,
hogy bôvölködô életünk mások gazdagítására
lehessen, szórványban élô magyar reformátu-
sok felkarolásával. Új evangélizációs utakat
kezdtünk meg, új tanítási alkalmakat nyitot-
tunk meg, egymásra épülô rendbe foglaltuk
ezeket a szolgálatokat. Hittel az intézmé-
nyeink fejlesztése érdekében tárgyalásba

kezdtünk, kollégiumi rendszer kiépítésén fá-
radozunk. Új módon készülhettünk ôszi evan-
gélizációs hetünkre, megélhettük a szolgálói
imaközösség nagy-nagy örömét és áldásait.
Nagyon komoly teherhordozást tapasztalhat-
tunk meg gyülekezeti életünk területén, ko-
moly egyéni adományokkal tette lehetôvé
Urunk, hogy megvalósulhassanak terveink.
Különös összefogást tapasztalhattunk meg
akkor, amikor mások segítségére kellett siet-
nünk. Szeretetszolgálati perselyünkkel több
rászorulónak tudtunk segíteni, áldott módon
tapasztaltuk meg Urunk gondviselését.

Örömmel vehettük számba az újonnan
születetteket testi és lelki értelemben egya-
ránt, áldott nagy családként élhettük meg a
mögöttünk lévô évet. Istentiszteleteink tér-
nyerése, környezetének rendezése, megújuló
rend kialakítása is a mögöttünk eltelô év
lehetôségeként indult el. Komoly összhangra
jutva lehettünk együtt intézményvezetôink-
kel, és az összetartozás új módjai jelenhettek
meg közöttünk a múlt esztendôben.

A gyülekezet hálaáldozata is megerôsö-
dött az egyházfenntartó járulékok, a persely-
adományok és egyéb adományok mutatói sze-
rint. Miközben a gazdasági válság megannyi
helyen érintette a családok életét, nem lan-
kadt a hitbôl vállalt támogatása gyülekezeti
életünknek. Többen fejezték ki hálájukat
Urunk iránt, mint eddig, és voltak, akik töb-
bet adtak, mint korábban. Átlagosan a 790
teljes jogú egyháztagra kivetítve havi 3779 Ft
adomány érkezett összesen. Ez tette lehetôvé,
hogy gyülekezeti életünk és az abban vállalt
szolgálataink zavartalanul folyhassanak. Té-
len is fûtött templomunkban és gyülekezeti
helyiségeinkben figyelhettünk Isten Igéjére,
igyekeztünk templomunk megvilágítását
javítani, és annak hatásfokát növelni, közben
az energiával takarékoskodni. Nyári, nagy
csendeshetünkre többen úgy juthattak el,
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hogy adományok segítették ezt, így tudtunk a
részvételi díjon mérsékelni, a fiatalabbak szá-
mára egységes és elérhetô díjat kalkulálni.
Erre az alkalomra készülve tudtunk beruházni
olyan technikai berendezésekre, amelyek
lehetôvé teszik, hogy templomunkon kívül is
meg tudjuk oldani lelki, zenei szolgálatunk
érthetôvé tételét, hangosítását, jó minôségben
történô felvételét, archiválását. 

Adományaink tették lehetôvé hírmon-
dónk, a Fasori Harangszó megjelentetését és
ingyenes terjesztését. Így tudtuk a hivatali
életet segítô telefonrendszerünket a szüksé-
ges felújítással korszerûbbé és hosszú távra
használhatóbbá és hatékonyabbá, és kisebb
költségûvé tenni. A meghirdetett adakozás se-
gítségével újult meg kerítésünk, hiszem, so-
kunk örömére. Isten Táborának felújítása is
így vált lehetôvé. S természetesen az adomá-
nyok tették lehetôvé, hogy az állami óradíjak
mellett, azok kiegészítésével tovább folyhas-
son a hittanoktatás az önkormányzati iskolák-
ban is. Így segítettük a Fasori Evangélikus
Gimnáziumban folyó vallástanári munkát, hi-
szen három fôállású hittanoktató, illetve val-
lástanár végezte szolgálatát gyülekezetünk
kebelén belül, és egy óraadó. Ezen kívül az
egyházközség négy alkalmazottja segíti
gyülekezeti adminisztrációnkat, istentiszte-
leteink zenei szolgálatát, gyülekezeti életünk
külsô rendjét a 4+1 lelkipásztor mellett.
Mindösszesen nyolc alkalmazott teljes java-
dalmát, és ezen kívül négy javadalmának ki-
egészítését tette lehetôvé az elmúlt idôben be-
folyt adomány. Komoly tehervállalás ez a ko-
moly feladatvállalás mértékéhez igazodva.

Adományaink tették lehetôvé, hogy intéz-
ményeink zavartalanul végezhessék munká-
jukat, tölthessék be küldetésüket. A Szabó
Imre és a Csipkebokor Református Óvodai
Közhasznú Alapítványon keresztül, persely-
adományaink által és egyéb felajánlások se-

gítségével mûködhettek csak intézményeink
úgy, hogy a szükséges, minimális karbantar-
tások és felújítások is kivitelezhetôvé váltak.
Hálát adunk minden támogatásért Urunknak,
és köszönjük a gyülekezet minden tagjának!

Mindezen túl és felett a legnagyobb ado-
mány az volt az elmúlt idôben is, hogy nem
valamit, hanem sokan önmagunkat adva az
Úrnak szolgáltak. Áldozatos, hûséges és ön-
kéntes szolgálattal. Hiszen így folyhatott csak
gyülekezeti szolgálatunk széles körben, a gyer-
mekek közötti szolgálattól egészen a kórház-
ban végzett szolgálatokig. A mintegy 40 szol-
gálati terület felelôs vezetôi mellett mennyi,
de mennyi önkéntes szolgálattevô! Az aktív,
teljes jogú gyülekezeti tagok legalább 15%-a
végez, vállalt valamilyen szolgálatot a közös-
ségben, a misszióban. 

S mindennek a legnagyobb gyümölcse,
hogy emberi életek születnek újjá, térnek meg
az Úr Jézus Krisztus elvégzett váltságmunká-
ja által, és lesznek az Ô testének, az egyház-
nak tagjaivá, és ezzel dicsôítik a Szenthárom-
ság Istent. Ennek felelôssége és öröme veze-
tett bennünket az elmúlt idôben, és hisszük,
az elôttünk levôben is. S hogy ráadásként mi-
lyen ajándékkal jár ez a szolgálat, álljon itt C.
H. Spurgheon, az áldott angol igehirdetô gon-
dolata: „Ha igazi örömre szomjazol, olyanra,
amin érdemes gondolkodni, és amitôl békés
lesz az álmod, azt kell mondanom neked,
hogy sem a növekvô vagyon, sem a szapo-
rodó tudás, sem embertársaid felett növekvô
befolyásod öröme nem érhet fel egy halálból
megmentett élet felett érzett elragadtatással és
annak boldogságával, hogy a mi hatalmas
Atyánk lerombolt házának helyreállításában
segédkezhetünk.”

Testvéri szívvel és imádsággal köszöntve
minden gyülekezeti tagot:

Dr. Szabó Mihály fôgondnok 
és Somogyi Péter elnöklelkész

LELKI HÁZUNK TÁJA
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Marton Piroska vagyok, 2010. november 1-
jétôl a Fasori-Református Egyházközség
missziói-beosztott lelkészeként végzem szol-
gálatomat egész Budapest területén a hallás-
sérült, ezen belül is elsôsorban a siket testvé-
rek között. Noha 14 éve szolgálok lelkipász-
torként, komoly kihívást jelentett számomra
ez a szakterület, egyrészt a jelnyelv elsajá-
títása, másrészt pedig a „csend világában” va-
ló belépés miatt. Mivel „zajos világban”
élünk, minden második-harmadik embert
érint a halláscsökkenés problémája, noha so-
kan szégyellik, nem fordulnak orvoshoz. A
siket közösség rendkívül zárt, sokszor el-
utasítják a hallókat, mert kicsúfolják ôket.
Nincs ugyanis hang, vagy nem hasonlít az
emberi hanghoz, a beszéd nehezen érthetô
vagy hiányzik, nincs zene, versek, és mivel
nem értik a magyar nyelvet, keveset olvasnak. 

Padragkúton nôttem fel, egy kis faluban.
12 évesen már kántorként szolgáltam a
gyülekezetünkben. De ott nem énekelnek ám
olyan szépen, mint itt a Fasorban! Néhány
éneket tudtak csak, azt is úgy, hogy alig bír-
tam ráismerni. Nem volt imaközösség, Bib-
liaóra, hitoktatás, konfirmáció. De „templom
közelében voltam”. Amikor aztán unoka-
testvérem a debreceni református gimnázi-
umba jelentkezett, szüleim úgy döntöttek, ta-
nuljunk együtt. Csak pár hónapot töltöttem
ott, mégis meghatározó volt, mert itt kaptam
elhívást a lelkipásztori szolgálatra. Különösen
a zene volt nagy hatással rám. Az ének, ami a
kis faluban csak kínlódás volt, itt szárnyalt.

Annyira magával ragadott az orgonaszó, és
hogy „Ki Istenének átad mindent”, „Testvé-
rek, menjünk bártan, hamar leszáll az éj”,
hogy pár hét alatt szilárdan eltökéltem, hogy
lelkipásztor leszek. „És hallottam az Úrnak
szavát, Aki ezt mondta: Kit küldjek el és ki
megyen el nékünk? Én pedig mondtam: Imhol
vagyok én küldj el engemet!” (Ézs 6,8) 

De nem ez volt az elsô pályaválasztásom.
Már óvodás koromban tudtam írni, olvasni, és
nagyon szerettem a meséket. El is döntöttem,
hogy királykisasszony leszek. A szüleim per-
sze mondták, hogy Magyarországon nincs
ilyen, de nem fogadtam el. Hárman vagyunk
lánytestvérek, ahogy a mesékben is három ki-
rálykisasszony van, úgyhogy megvolt a kap-
csolat a valósággal. Csak azt nehezményez-
tem, hogy a mese szerint a legkisebb király-
kisasszony a legszebb, azt keresi a királyfi, én
pedig hármunk közül a legidôsebb voltam. És
valóban az lenne „a szép, akinek a szeme
kék”? Sokat töprengtem ezen.

Amikor aztán karácsonyra hazalátogat-
tam Debrecenbôl, szüleim közölték, hogy
nem engednek vissza. Nagy a távolság, és
ami elmegy utazásra, azon vegyek inkább
könyvet. Nagyon megdöbbentem, hogy má-
ról holnapra történt mindez. A lelkész is
kérte a szüleimet, hogy változtassák meg
elhatározásukat, de hiába. Addig latint tanul-
tam, de mivel ez egész Veszprém megyében
nem volt, két hét alatt kellett megtanulnom a
féléves gimnáziumi anyagot németbôl. Igaz,
nagyon megszerettem, a másodév végére a

Siketmisszió 
a Fasorban és Budapesten
Marton Piroska lelkipásztor szolgálata

KEDVES TESTVÉREIM!
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legjobb németes lettem, még versenyt is
nyertem belôle, de a lelkészi pályáról évekig
nem esett szó. 

1989-ben, érettségi elôtt nagyanyám át-
adott nekem egy Ökumenikus énekesköny-
vet, melyet a lelkészünk hagyott nála, hogy
amikor ballagok, adja oda. Kinyitottam, és
olvasom: „A 76. oldalon levô éneket („Jézus
Te égi szép…”) együtt énekeltük 1985. XII.
25-én. Az ének versszakain keresztül átsu-
gárzó hitvallásodat Isten (de én sem) nem fe-
lejtette el. „Ne félj, mert Én veled vagyok; ne
csüggedj, mert én vagyok Istened; megerô-
sítelek, sôt megsegítlek, és igazságom jobbjá-
val támogatlak.” (Ézs 41,10). Csodálatos
volt, a szüleim ugyanis bejelentették, hogy ha
még mindig akarok lelkész lenni, mehetek. 

Felvételiztem hát Budapestre a Károli
Gáspár Református Egyetemre. Többszörös
volt a túljelentkezés, mivel akkor volt a „for-
dulat” éve, a berlini fal bontása, és mindenki
lelkész akart lenni. Kevés egyházi ismerettel
nappali tagozatra nem is tudtam bekerülni, si-
került viszont a levelezô. Volt ott görög, héber
és német nyelv, bibliai tárgyak, szociológia,
rengeteg új dolog. Közben újra kántorkodtam
a gyülekezetben, hittant is tanítottam. A kö-
vetkezô évben felvettek a nappali képzésre,
mely a bentlakással és az egész napos tanul-
mányokkal nagy feltöltôdést adott számomra
a késôbbi szolgálatokra. Minden tárgyat na-
gyon komolyan vettem, és hasonlóan van ez
ma is a lelkészi szolgálatomban: Nincs „ked-
venc” és „nem szeretem” feladat. De mégis
közel állt hozzám a zene, ahogy elhívásom-
hoz is, orgonakántori oklevelet is szereztem.
És nagyon szerettem a gyakorlati teológiát,
melybôl emelt szintû szemináriumra is jár-
tam. Azóta is „gyakorlati” beállítottságú va-
gyok. Emberekkel szeretek foglalkozni, nem
szeretem az öncélú bölcselkedést, a magamu-
togató tudományt.

Másodéves teológusként Dudarra men-
tem legációba, ahol konfirmáltam. A lelkész
felidézte, hogy régen három testvér konfir-
mált itt, közülük én, az elsôszülött, most be-
tértem ide. Akkor döbbentem rá, hogy mégis
jó, hogy elsôszülött vagyok, ráadásul nem a
mesében, hanem a Biblia valóságában: „Né-
kem szentelj minden elsôszülöttet, valami
megnyitja az ô anyjának méhét az Izráel fiai
között” (2Móz 13, 2).

1996 októberétôl Ôrbottyánba kerültem, a
Juhász Zsófia Szeretetotthonba, ahol több
mint 11 évig szolgáltam. Olyan volt nekem,
mint a családom. A misszió sûrûjébe és mély-
ségébe cseppentem, olyan munkatársak közé,
akik vagy soha nem jártak templomba, vagy
elidegenedtek az egyháztól, de volt ott szép
számmal depresszióban szenvedô, egyszer
vagy kétszer elvált, alkohol rabságában síny-
lôdô, sôt börtönviselt munkatárs is. A Szent-
lélek által azonban semmi nem volt lehetet-
len, noha nagyon mostohák voltak a munka-
körülményeim. Nem volt templomunk, az
udvartól kezdve a konyhán át a kastélyig,
mindenhol hirdettem az Igét. Szolgálatom
fundamentuma a Mt 5,16 volt: „Úgy fényljék
a ti világosságtok az emberek elôtt, hogy
lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsôítsék a
Ti mennyei Atyátokat.” A sérült embereket
mindig velem egyenrangúnak, teljes értékû
embereknek tekintettem. Jézusnak sem az
ember külseje és az egészségi állapota számí-
tott: „Mert az ember azt nézi, ami a szeme
elôtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben
van” (1Sám 16,7). Sokat tanultam tôlük,
ugyanis van nagyobb teljesítmény is az élet-
ben, mint az intellektuális teljesítmény, ez
pedig a „szív intelligenciája”. Sokan támogat-
ták a szolgálatomat, imádsággal, egyházi
könyvekkel, tizeddel.

1999-ben volt a felszentelésem Gyôrben,
és ezt követôen különleges lelkészi szolgá-
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latomat szerettem volna további tudomá-
nyos, szakmai ismeretekkel alátámasztani.
Tapasztaltam ugyanis, hogy sokan lenézik,
alábecsülik, hogy valaki sérült emberekkel
foglalkozik, holott csak kevesen alkalmasak
erre, mivel ez a teljes embert, a teljes szemé-
lyiséget igénybevevô feladat. A pszichiátriát
éreztem kapcsolódási pontnak, de ez orvosi
szakvizsga. Ehelyett hát mentálhigiénét ta-
nultam, ez ugyanis a pszichiátriából nôtt ki,
és a célja, hogy ha idôben beavatkozunk, el-
kerülhetô a súlyosabb lelki betegség, a pszi-
chiátriai kórkép. 

Mivel azonban ez költséges képzés, pénz-
hiány miatt elôbb ápolási asszisztens, majd
középiskolai vallástanári oklevelet szereztem.
A mentálhigiénés képzésben nagy hangsúlyt
kapott a Rogers-féle segítô beszélgetés, mely
képessé tesz arra, hogy egy teljesen más beál-
lítottságú, más világnézetû emberrel is tud-
junk segítô kapcsolatot kialakítani. Itt döb-
bentem rá, hogy én ezt már alkalmazom, rá-
kényszerített ugyanis a gyakorlati szükség.
Elôször furcsa volt, de a példa maga Jézus,
aki a legtöbbször „zsinagógán kívül” prédi-
kált, mert nem volt számára hely még a ven-
dégfogadó háznál sem. És nem volt annál
csodálatosabb, mint amikor meg tudtam szó-
lítani ezeket az embereket, és meghallgatták,
mit üzen az Úr. Tíz évig spóroltam erre a kép-
zésre, és azt gondoltam, ez lesz szakképesíté-
seim csúcsa. Tele voltam tervekkel, de hirte-
len minden másképpen történt.

2007-ben a sok problémától hemzsegô
otthonban leváltották a vezetôséget, de a vár-
va várt megújulás helyett csak rosszabb kö-
vetkezett. Sorra hullottak ki 20-30 éves mun-
kaviszony után a szívvel-lélekkel szolgáló
munkatársak, és nekem is el kellett jönnöm
máról holnapra. Romokban hevert az életem,
a szolgálatom, a nagy lelki családom, elvesz-
tettem életem értelmét. Haragudtak rám a fo-

gyatékos gyerekek, hogy otthagyom ôket,
nem értették, mi történik. „Rávettél Uram
engem és rávétettem, megragadtál engem és
legyôztél! (…). Azért azt mondom: Nem
emlékezem róla, sem az Ô nevében többé nem
szólok; de mintha égô tûz volna szívemben, az
én csontjaimba rekesztve, és erôlködöm, hogy
elviseljem azt, de nem tehetem.” (Jer 20,7–9).
És mázsás súllyal nehezedett rám az Ige, amit
a teológián kaptam, a gólyabemutatkozó
alkalmával: „…aki Nékem szolgál, megbe-
csüli azt az Atya” (Jn 12,26b). 

Az igaz barátok voltak velem, akik testvé-
rül születtek a nyomorúság idejére. Úgy lát-
szott, a siket testvérek közt van szolgálati le-
hetôség, de nôi lelkészként, és mivel sérült a
hallásom, hogy kaphatnék fizetést és szol-
gálati lakást a fôvárosban? Nem hittem, hogy
lesz ebbôl valami. Csak pakoltam a rengeteg
könyvet és eszközt, a missziós táblától a vetí-
tôgépig, amit Ôrbottyánból hazahoztam.
Pedig ott akartam hagyni adományként, de
persze nem ilyen körülmények között. Sem-
mi erôm nem maradt, és azt gondoltam, cse-
lekedjen az Úristen, Neki van hatalma. Mert
én Ôt szolgáltam, magamra soha nem volt
idôm, és most elvesztem.

2008 tavaszán aztán felkerültem Buda-
pestre, a Siketmisszióhoz, diakónus lelkész-
nek. De boldogságom nem volt felhôtlen,
mert tanulnom kellett a jelnyelvet, és nehezen
tudtam erôt venni hozzá, mert folyton bizony-
talan volt a fizetésem. Rettegésben éltem,
hogy megint csak tanulok valamit, de nem
lesz hol használnom. A Missziói Központban
voltam alkalmazásban, mely valójában egy
irodaház volt, ahol mindenki letöltötte a 8
órát, és kész. Folyton azt hallgattam, hogy
„dolgozunk, dolgozunk”. Ôrbottyánban a vi-
lági munkatársakkal „szolgáltunk”, itt meg
már pásztori szolgálat helyett béresszolgálat
van? Elkeserítô volt.   
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Utána azonban újra megérkezett a várva-
várt gyakorlat. Nagy öröm volt számomra
minden hallássérült testvér, és óriási boldog-
ság volt minden egyes eredményes jelnyelvi
kommunikáció. A SINOSZ-ban (Siketek
Szövetsége) sok kapcsolatra leltem, és az Úr
kegyelmébôl megtaláltam az utakat, a kap-
csolódási pontokat az emberekhez. Befogad-
tak, mintha régi barátok lennénk. Közben
sokszor ellátogattam a katolikus siket közös-
ségbe is, jelnyelvgyakorlás céljából. Nálunk
abban az idôben még tolmácsolás volt, ott vi-
szont maga a lelkész jelelt. Addig-addig néz-
tem, és jeleltem még fejben és gondolatban
is, míg úgy éreztem, talán már én is meg
tudnám ezt tenni a református istentiszte-
leten. Rekord idô alatt valósult meg az ál-
mom, és erôfeszítéseimnek köszönhetôen
soha nem szorultam tolmácsra. Szolgálati te-
rületeim és lehetôségeim folyamatosan bô-
vülnek, például nemrég volt egy ökumenikus
istentisztelet a katolikus siket testvérekkel
közösen, ahol telt ház elôtt prédikálhattam
jelnyelven. Egyre többen kérnek tôlem csa-
ládlátogatást is.

Tizennégy éve szolgálok hátrányos hely-
zetû emberek között, és mindig csak tanulni
tudtam Tôlük. Mindnyájunk épülésére szol-
gál, ha szívvel-lélekkel megismerjük a hal-

mozottan fogyatékos emberek világát, vagy
éppen a siket kultúrát. A hallássérült testvérek
istentiszteleteire itt a Fasorban bárki bejöhet,
a tagok általában siketek, de van nagyothalló,
sôt halló tag is. Ma már Magyarországon is
egyre több helyen van mód megtanulni a jel-
nyelvet, és ha látjuk, hogy a siket testvérek
hogyan élnek együtt állapotukkal teljesen ter-
mészetes és magától értetôdô módon, akkor
sok nagyothalló testvér is felbátorodhat, hogy
van egy ilyen szolgálat, egy lehetôség, ahol
olyan emberekkel lehetünk közösségben,
akiknek szintén csökkent a hallásuk. És
ebben az állapotban, a halláscsökkent állapot-
ban nincs semmi szégyellnivaló. Csak az szé-
gyen, ha valakinek van füle, jó a hallása, és
mégsem hallja, mit mond a Lélek a gyüle-
kezetnek.

Bár most még távolinak látszik, de én
örülnék, és az Úr is örülne, ha lennének segí-
tôim ebben a szolgálatban a halló gyülekezet-
bôl is, mert egyedül kevés vagyok egész Bu-
dapest területére. Addig is, és „kevesebb-
magammal” is hiszem, hogy „talán tenni fog
az Úr érettünk valamit, mert az Úr elôtt nincs
akadály, hogy sok vagy pedig kevés által sze-
rezzen szabadulást” (1Sám 14,b).

Marton Piroska 
lelkipásztor

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

LELKI HÁZUNK TÁJA
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Mostanában gyakran halljuk a hirdetésekben,
vagy olvassuk a hirdetôlapon, hogy Végh Ta-
más lelkipásztor evangélizációs szolgálatra
utazik, kérjük a gyülekezetet, hogy imádság-
ban segítse a szolgálatot.

Valóban, Somogyi Péterék érkezése óta
úgy látom, s ebben ôvelük és a presbiterekkel
is egyetértünk, hogy többet mehetek vendég
igehirdetésekre. Úgy tekintjük, hogy Isten ez-
zel a szolgálattal nem csak engem bízott meg,
hanem a Fasori gyülekezet élô közösségébôl
indulhatok, hogy másutt is segítsük a lelki ele-
venedést. Tudatosan tervezem ezeket az uta-
kat, imádságban keresve az irányt és a meny-
nyiséget is. Azt is komolyan veszem, hogy el-
sô renden gyülekezetünk lelkipásztora vagyok. 

A külsô szolgálatok három csoportba so-
rolhatók: evangélizációs sorozatok (3–5 na-
pos terjedelemmel), határon túli magyar gyü-
lekezetekben történô szolgálatok és egyéb al-
kalmak. Igyekszem a sorozatokat úgy idôzí-
teni, hogy csütörtök estétôl vasárnap délelôt-
tel befejezve, így a pénteki szabadnapomon,
és ha nem én szolgálok vasárnap, a hétvégén
csendesebben eltûnhetek. Az utóbbi idôben
Hévízgyörkön, Pápán, Rákospalota-Újváros-
ban és Rákosfalván jártam, az elôttünk álló
hónapokban Csobánkára és Kispest-Köz-
pontba készülök. 

A határon túli szolgálatok is kedvesek.
Jártam Felvidéken (Felsôpatony), Arad mel-
lett (Feketegyarmat), február végén készülök
Pankotára, Délvidéken (Szabadka), Kárpát-
alján pedig Nevetlenfaluba hívtak (nem akar-
tam elhinni, hogy ilyen falu van, pedig igaz).
Egyelôre az erdélyi hívásokat nem tudom
besorolni: Kézdivásárhely, Marosvásárhely…

Pedig ha Csiha Kálmán bácsit „használták” a
határon belüli gyülekezetek, nekünk is menni
kell a határon túlra.

A harmadik csoportba sorolom az alkalmi
szolgálatokat, mint a február eleji csendesna-
pokat a Sárospataki Teológián. A nagyhéten a
Gödöllôi Líceumban és Egyetemen, majd
Alsógödön végzek igehirdetést. Áprilisban
Torbágyra – bibliatanulmányozó hétre – a
Filippi levéllel készülök, május végén Em-
mausban lelkészi csendeshét lesz, majd júni-
us végén Révfülöpön a protestáns lelkészek
csendesnapjain végzek evangélizációs szol-
gálatot. Egy-egy szabad vasárnap Rákosfal-
ván, Káposztásmegyeren jártam, Dunaha-
rasztiba és Szigetszentmiklósra készülök.
Különlegességként talán létrejön egy or-
voskongresszuson „A Biblia és a szex” cím-
mel tartott elôadás is.

Jóllehet ezeken az utakon fizikailag gyak-
ran elfáradok, hiszen nem csak az igehirde-
tések, hanem a személyes beszélgetések, lel-
kipásztorokkal való eszmecserék sûrû prog-
ramjai szoros napokat adnak, de mindenért
kárpótol az Igére szomjazó gyülekezetek há-
lája, figyelme, a közös napok áldása, élménye.

Nagy ajándék, hogy a szolgatársak „nem
róják fel” a gyakori meneteleimet, sôt váll-
vetve szolgálhatunk, imádkozhatunk az itt-
honi és másutt történô igehirdetések áldásai-
ért. Köszönöm a hûséges testvéreknek, hogy
nem lankadnak meg az imádságban, és így
bárhova megyek, „együtt szolgálunk” az Úr-
nak – országa építésében. Mindezekért pedig
egyedül Övé legyen minden dicsôség!

Végh Tamás 
lelkipásztor

Evangélizációs utak
Szolgálat orzságszerte és a határon túl
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Amikor Pál apostol a harmadik misszió útjá-
ról hazafelé tartott Jeruzsálembe, Milétosz-
ban magához hívatta az efézusi gyülekezet
véneit, hogy elbúcsúzzon tõlük. Végrendel-
kezésszerû szavai nekünk is a szívünkig ér-
nek. „Viseljetek gondot azért magatokra és
az egész nyájra, amelyben vigyázókká tett ti-
teket a Szentlélek az Isten anyaszentegy-
házának legeltetésére, amelyet tulajdon vé-
rével szerzett. 

Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra,
hogy három évig éjjel és nappal szüntelenül
könnyek között intettelek mindnyájatokat.
Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének
ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket, és
örökséget adhat néktek a szentek között.” 
(Ap Csel 20,17–38)

Közel kétezer éve szólnak e szavak
mindazokhoz, akik Jézus Krisztus egyháza
megannyi gyülekezetében a fõ felelõsséget
hordozzák. A Szentlélek kiválasztó, gond-
viselõ szeretetére utalva szólítja meg az apos-
tol a presbitereket, illetve valamennyi gyüle-
kezeti munkást – mintegy tükröt tartva elibük.
Ily módon tekinthettek az Ige tükrébe a Fa-
sori gyülekezet „vénei” is a legutóbbi presbi-
teri hétvégén. 

Október 12-én és 13-án a Julianna iskola
adott otthont e csendesnapoknak, s testi-lelki
tápláltatásunkhoz különös asztalközösségbe
vont bennünket egymással és a mi Urunkkal.
Látványnak is gyönyörû volt ez a nagy csalá-
di asztal, amelyet úgy ültünk körül, hogy bi-
zonyosan tudtuk: Õ foglalja el a fõ helyet.
Neki adtunk dicsõséget mindenért, és Tõle
kaptunk áldást.

Isten különbözõ képességeket (tálentu-

mokat) és kegyelmi ajándékokat adott miné-
künk gyülekezetünk építésére. Nagy tisztes-
ség, hogy mi, presbiterek is megláthatjuk, fel-
fedezhetjük önmagunkban és egymásban eze-
ket az ajándékokat, és hasznosíthatjuk szol-
gálatunkban. Kétnapos együttlétünk, együtt-
gondolkodásunk jelentõs részét hálaadó visz-
szatekintésre, reményteli elõretekintésre és
személyes vallomástételre szántuk. Ki-ki el-
mondta, hogyan törõdik saját magával, a csa-
ládjával – és „az egész nyájjal”. Ezek során
véleményt cseréltünk – és ütköztettünk – a
presbiteri szolgálat értelmezésérõl, a hit tiszta-
ságának megõrzésérõl, a terhek és a feladatok
arányos elosztásáról s arról is, hogy mi módon
törekedjünk arra, hogy Krisztus parancsolata
szerint minden békésen és szép rendben men-
jen végbe gyülekezetünkben.

Egy igényesebb önértékelés megfogal-
mazásához, a gyülekezeti jövõkép aktualizá-
lásához és a legfontosabb tennivalók felisme-
réséhez világosságul szolgált a sátoraljaújhe-
lyi csendeshét, amelynek minden mozzanata,

„Vigyázzatok...!”
Presbiteri hétvége a Fasorban

Látogatás a Julianna iskolában
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eseménye a presbiterek szeme elõtt, illetve
személyes közremûködésével zajlott (újsá-
gunk elõzõ számában cikkek sora adott szá-
mot e táborról). A gyülekezeti csoportok be-
mutatkozásai nyomán nem csak átélhettük e
nagy családhoz tartozás sok-sok örömét, ha-
nem jobb rálátásunk is nyílt az egész közös-
ségre. Valóban egy ébredõ-épülõ gyülekezet
körvonalai bontakoznak ki elõttünk, amely-
ben egyre többen világítanak, mint a csilla-
gok. A presbiteri hétvége ilyen színfoltjai
voltak a nemrég megválasztott pótpres-
biterek, akik jórészt ezekbõl a szolgálati cso-
portokból nõttek ki – többéves gyülekezeti
munkával a hátuk mögött. A mi Urunk ki-
próbált harcosai õk, akik tulajdonképpen nem
elkezdik, hanem folytatják szolgálatukat kö-
zöttünk. Bemutatkozó hitvallásuk példaér-
tékû minden odaszánt életû gyülekezeti mun-
kás elõtt; s azt tükrözi, hogy igei alkalma-
inkon a tiszta evangélium hirdettetik, ami
halló fülekre, nyitott szívekre találva formáló
erõvé válik, és nagy tettekre indít.

Nagy tetteknek, illetve nagy eredmények-
nek lehettünk tanúi e csendesnapokon az in-
tézményi bejárások során: rácsodálkozhat-
tunk óvodánkra és iskolánkra – szinte szó
szerint értve – az Isten tenyerén. Dolgos ke-
zek, tervezõ elmék, áldozatos szülõk, igényes
pedagógusok és önzetlen segítõk szorgos
munkálkodása nyomán újjá lett minden. A
Julianna iskola tanári szobájának, igazgatói
irodájának, gazdasági részlegének átalakítása
és berendezése igen jó munkafeltételeket te-
remtett az ott dolgozóknak. A tantermek mo-
dernizálása is elkezdõdött: az angol nyelvi la-
bor kialakítása és teljes technikai felszerelése,
valamint a kémiaszertár létrehozása mellett
szembetûnõ az osztálytermek ízléses dekorá-
ciója, otthonos berendezése. A Csipkebokor
óvoda pedig egy igazi gyermekparadicsom
(az ovisok életérõl, örömeirõl és nehézsé-

geirõl újságunk elõzõ számában egy csipke-
bokros anyuka villantott fel néhány jellemzõ
képet). 

Az intézményvezetõk egybehangzó véle-
ménye szerint igen jó együttmûködés alakult
ki közöttük és a fenntartó között. Az intéz-
ményvezetõi és gyülekezetvezetõi rendszeres
megbeszélések beváltak, hasznosak, segítik
az egységes gondolkodást és cselekvést. A
gyülekezetbõl is sokan jelezték már együtt-
mûködési szándékukat, és ajánlották fel segít-
ségüket, szolgálatukat. A tantestületen belüli
jó együttmûködést az segíti, hogy egyre hoz-
záértõbbek, felkészültebbek a pedagógusok,
és a Krisztusban újjászületettek aránya nö-
vekszik közöttük. Az Úr Jézus szeretetével
hajolnak oda a kicsikhez az óvodában is.
Mindezek fényében nagyra értékelik az intéz-
ményi lelkészi szolgálatot, és hálásak annak
áldásaiért: a reggeli áhítatokért, a bibliaórá-
kért és más igei alkalmakért. 

Ezen a presbiteri hétvégén tehát Jézussal
asztalközösségben töltöttünk el két szép na-
pot. Mindaz, amit láttunk és hallottunk, an-
nak a felismeréséhez vezetett bennünket,
hogy a Vele való asztalközösség életközössé-
get is jelent a számunkra. Õáltala lehet biza-
kodásunk és megújulásunk mindennapi har-
cainkban, teherviseléseinkben – és lehet re-
ménységünk az örök életre. 

Dévai-Józsa Gábor

... még pizzára is jutott idô
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RENDHAGYÓ ZENÉS IDÔPONTOK 18 ÓRAKOR

Március 26. szombat, 18 óra
A Soli Deo Gloria Kamarakórus hangverse-
nye, vezényel: Erdélyi Dániel

Április 16. szombat, 18 óra
Händel: Il trionfo del Tempo e del Disingan-
no – oratórium két részben
Vezényel: Bán István

Május 21. szombat, 18 óra
Klucsik Anna gordonka hangversenye

Július 31. vasárnap, 17 óra
A Dunamelléki Ref. Egyházkerület kántor-
képzô tanfolyamának záróhangversenye

Október 22. szombat, 18 óra
„200 mûvész a Zeneakadémia orgonáiért”
Kolonits Klára, Kovalszki Mária, Pálúr János

ZENÉS ÁHÍTATOK

A HÓNAP ELSÔ VASÁRNAPJÁN 17 ÓRAKOR

Április 3.
A Fasori gyülekezet kórusa
Vezényel: Székely Gábor

Cantate vasárnap: Május 1. 
A groningeni Martinikerk kórusa

Június 5.
A Kammerton Együttes vonósnégyese

Szeptember 4.
Szabó Ferenc zongorakoncertje
Október 2.
Kovalszki Mária (zongora) és
Fejérvári Zsolt (nagybôgô) kamaraestje

November 6.
Perényi Benjámin zongorakoncertje
Advent 2. vasárnapja: december 4.
Orgonazene adventben 
Pálúr János

A tavalyi év végén a Kuckóban – köny-
vek, újságok, CD-k, kiadványok otthona –
felelôsség változás történt. Nyikos Lász-
lóról lekerült, rám meg felkerült ez a 
könnyû és gyönyörûséges teher. Nem így
lenne, ha nem az Úr Jézus kezébôl vehet-
tem volna át a szolgálati ág vezetésének
felelôsségét. Eddig is Ô gondozta ezt a
közösséget, és ezentúl is csak Ôrá nézve
van jövônk.

A szolgálati csoport fô céljának is azt
gondolom, amit az Úr Jézus meghatáro-
zott. Ez pedig nem a profit növelése, de
még csak nem is az akciók mindennapos-
sá tétele, vagy a fogyasztás megötszörö-
zése, hanem egészen más. Az Isten Orszá-
gának a növekedése, elsô renden a szol-
gáló csoporton belül. Mindazt a jót, amit
az Úrtól az Ige és a Lélek által kapunk, itt
oszthatjuk meg a gyakorlatban is a testvé-
reinkkel. Ennek jó gyümölcse lehet egy
szerethetô iratterjesztés, ahol mindenki
kaphat odafigyelést, segítô szándékot és
olyan kiadványokat, ami vagy a megtérés-
hez, vagy hitbeli növekedéshez segíti.

Nagyobb változás a szolgálói közös-
ségben van, hiszen Simongáti Gyôzô,
Vajnai Gabriella, Südy Zsuzsa és Barabás
Mónika csatlakozott hozzánk. Ami még
jelentôs változás lesz a jövôre nézve, az a
számítógépes rendszer bevezetése, ami le-
hetôvé teszi a választék megfelelô szinten
tartását.

Kérjük a testvérek imádságát, hogy ez
a „kis testrész” is betölthesse azt a felada-
tot, amit az Úr rendelt neki az Ô dicsôsé-
gére a gyülekezeten belül.

Pauler Péter

Változások 
az iratterjesztésben

FASORI ZENÉS ESTÉK 2011
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• Október 9-én a Csipkebokor óvoda csendesnapot tartott.

• Október 16-án a Fasori Hangversenyek keretében Kovalszki Mária zongoramûvész
testvérünk és növendékei adtak hangversenyt templomunkban.

• Október 17-én délután ifjúsági istentiszteletet tartottunk fiataloknak a „Lélek gyümölcse:
szeretet” Ige alapján szólt az üzenet.

• Október 18-tól a Fasori ôszi evangélizáció keretében örömhír hangzott öt estén át „A helye-
den vagy? – életünk Isten Igéje mérlegén” címmel Végh Tamás lelkipásztor szolgálatával.

• Október 24-én a sátoraljaújhelyi gyülekezeti hét utótalálkozóját tartottuk, melyen vissza-
emlékeztünk a hét áldásaira azokkal együtt, akik nem lehettek jelen a csendeshéten.

• Október 31-én az istentisztelet keretében került sor az újonnan választott pótpresbiterek
fogadalomtételére.

• Novembertôl dr. Szabó István püspök beosztott lelkészként rendelte ki egyházközségünkbe
Marton Piroskát a siket testvérek lelki gondozására.

• November 7-én a Fasori Zenés áhítat keretében a soproni Fidelissima Vegyeskar adott
hangversenyt.

• November 14-tôl újra elindítottuk a
Kereszt-kérdések tanfolyamot.

• November 21-én az ifjúsági istentisz-
teleten a „Lélek gyümölcse” sorozat foly-
tatódott az öröm „szeletével”. Az igehirde-
tést követôen az Isten iránti hálából fakadó
örömöt táncház formájában gyakorolták
fiataljaink

• December 5-én zenés áhítatunkon Pálúr
János adott adventi orgonahangversenyt.

• December 13-án a gyülekezetünk nyugdí-
jasai számára karácsonyi szeretetvendég-
séget rendeztünk, melyen az óvodánkba já-
ró gyermekek ajándékmûsorával kedves-
kedtünk idôs testvéreinknek. Ugyancsak
ezen a napon a szolgálatvezetôkkel lehet-
tünk együtt, egy hálaadó szeretetvendégség
keretében.

• December 19-én hagyományos karácsonyi
családi napunkat tartottuk. Fiataljaink az ifjúsági istentisztelettel folytatták a gazdag pro-
gramot, melyen „A lélek gyümölcse: békesség” volt a téma.

A  L E G U T Ó B B I H A R A N

Szeretevendégség a Kereszt-kérdések tanfolyamon

Idôsek karácsonya
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• December 31-én gyülekezeti családos szilvesztert tartottunk, ahol egy kis csapattal: idôsek,
fiatalok, gyermekek lelki közösségben adtunk hálát Istennek az óév áldásaiért, majd éjfélkor
óévzáró istentiszteleten vettünk részt.

• Január 9-én az új évben egy új alkalmat indítottunk, a vasárnapi istentiszteletet követô
teaházat, melyen sokan lehettünk együtt, erôsítve az egymással való közösségünket.

• Január 16-án az ifjúsági istentiszteleten „A Lélek gyümölcse: türelem” áldásairól tartott
igehirdetést Pataki András Dávid lelkipásztor. Az alkalom után kézmûves alkotások elké-
szítésére volt lehetôség. Ezen a napon volt templomunkban az ökumenikus imahét megnyi-
tó ünnepsége.

• Január 22-én a Károli Gáspár egyetem Jogi karának doktoravató ünnepsége az egyetem
kérésére templomunkban kapott helyet.

• Január 26-án egy új kezdeményezés keretében az egész heti alkalmakat összevonva egy
közös bibliaórát tartottunk, melyen fiatalok, idôsek egyaránt részt vehettek.

• Február 13-án a Fasori Zenés áhítaton a Debreceni Kántus szolgált kórusmuzsikával.

N G S Z Ó Ó TA T Ö R T É N T
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Testvérháló – Kapcsolatteremt

Isten kegyelmébôl és gondoskodó szere-
tetébôl az augusztusi kapcsolatfelvevô

utazást követôen újabb négy lélekemelô
napot tölthettünk el Erdélyben, a Zsil-völ-
gyében található Lupény városában decem-
ber 2-tôl 5-ig. Vendéglátóink, Gáll Sándor
esperes úr, felesége, Katalin, gyermekeik,
Péter, Orsolya, Hunor és a lupényi gyülekezet
gondnoka, felesége és számos tagja gondos-
kodott rólunk nagy szeretettel. Látogatásunk
idejét a Hunyadi Református Egyházmegye
újraalakulásának 20. évfordulója alkalmából

Vajdahunyadon rendezett ünnepi megem-
lékezés idôpontja határozta meg. A 2010.
december 3-i ünnepségen gyülekezetünket
Hajnal Virág, Papp Richárd és Incze Zsolt
képviselte. Somogyi Péter lelkipásztor ez idô
alatt a lupényi gyülekezetben tartotta igei
szolgálatát. Az ünnepség magyarországi
díszvendége és egyik szónoka Répás Zsu-
zsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium nemzetpolitikáért felelôs helyettes
államtitkára volt. A helyettes államtitkár asz-
szony köszöntô beszédében elmondta, hogy a

Porlik, mint a szikla
Lupény Erdélyben, Hunyad megye déli részén a Petrozsény medencében, a nyugati Zsil partján
helyezkedik el, a Retyezát, a Páring és a Vulkáni hegyek, mint bástyák veszik körül e bányász-
várost. A Zsil völgyében a szénbányászat 1860 után kezdôdött, elôször a völgy keleti részében,
majd a XIX. század végén a nyugati részében. Ekkor nyíltak ki az elsô bányák Lupényban is.
Egy pár évtized alatt megváltozott Lupény lakosságának etnikai összetétele. A bányászat kezde-
téig az egész völgyben alig élt kétezer helyi lakos, úgynevezett momorlány. A bányászat kezde-
tével fokozatosan betelepítették lakosokkal az akkori Osztrák–Magyar Monarchia egész
területérôl. A kialakult munkásnegyedekben a lakosság java részben magyar, de nem hiányoz-
tak a román, a zsidó, a lengyel, a német és más nemzetiségek sem. Ami a magyarságot illeti,
létrejöttek a katolikus, református, unitárius egyházi közösségek, és megalakultak a magyar is-
kolák. A lupényi magyar közösség megmaradt az elsô világháború után is, amikor ezt a területet
Romániához csatolták. Az oktatást, a kulturális tevékenységeket és a magyar közösség
szervezését az egyházak vették át. A kollektivizálás idején az emberektôl elvették földjeiket,
sokan elhagyták szülôfalujukat, városaikat, és a bánya mélyében keresték a szebb jövôt. A
lupényi reformátusok soha nem felejtettek el magyaroknak megmaradni, s a mindennapi életük-
ben fontos szerepet kapott az identitásuk megôrzése. Hány magyar él még Hunyad megyében?
Az 1992-es népszámlálás szerint közel 35 ezer, a 2002-es összeírás viszont már csak 25 ezer
körüli számot mutatott ki. Ma a húszezres szint alatt van a magyar lélekszám. A magyar egy-
házak tavalyi adatai megerôsítik a drasztikus fogyatkozást. Míg az elôzô években itt-ott elôfor-
dult pozitív mérleg, 2010-ben valamennyi egyházközségben több volt a temetés, mint a
keresztelô. Sôt az sem ritkaság, hogy a keresztelôk és az esküvôk száma együttesen sem éri el
a temetésekét. A lupényi református gyülekezetben is aggasztó az arány: 4 keresztelôt (ebbôl az
egyik felnôtt), 3 esküvôt és 20 (!) temetést regisztráltak 2010-ben, 7 fiatal viszont konfirmált.



FASORI HARANGSZÓ 21

KITEKINTÔ

ô látogatás az erdélyi Lupényban
második Orbán-kormány támogatja a külhoni
szórványmagyarság egymás között kiépülô
kapcsolatait erôsítô TestvérHáló elnevezésû
kezdeményezést. A kezdeményezés elsô állo-
másaként Vajdahunyadon a lupényi és a to-
rontálvásárhelyi (Vajdaság, Szerbia) reformá-
tus gyülekezetek létesítettek egymással test-
vérkapcsolatot. E TestvérHálónak része im-
már a mi gyülekezetünk is, a Budapest-Fasori
Egyházközség. Isten segítségével törekszünk
élô és gyümölcsözô kapcsolatot ápolni a két
szórványgyülekezettel, és segíteni ôket ma-
gyar identitásuk megôrzésében, ápolásában.
Közösségeink további kapcsolattartását a ma-
gyar kormány is segíti, Répás Zsuzsanna in-
formatikai eszközöket (webkamerákat és
fejhallgatókat) ajándékozott a lupényi és to-
rontálvásárhelyi gyülekezeteknek.

Az ünnepségen Gáll Sándor lupényi espe-
res mellett Gyenge Károly torontálvá-sárhe-
lyi lelkipásztor is beszédet mondott a bánsági
szórványgyülekezetek képviselôjeként. Hang-
súlyozta, fontosnak tartják, hogy részt vegye-
nek a hasonló körülmények között, szórvány-
ban élô lupényi testvérközösség életében.
Ezután Ôsz Sándor Elôd erdélyi lelkipásztor-
levéltáros tartott elôadást „Húszéves az új-
raalakult Hunyadi Református Egyházme-
gye” címmel, valamint Magyari Hunor és
Szántó Tünde fotómûvész mutatta be „A Hu-
nyadi Református Egyházmegye templomai”
címû albumot, amely a régió templomi örök-
ségét kitûnô fényképekkel és történeti átte-
kintéssel dokumentálja.

Somogyi Péter lelkipásztor négy alkalom-
mal hirdette az Igét a lupényi gyülekezetnek.

Incze Zsolt
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Torontálvásárhely, hétköznap reggel. Hét
óra tájban Gyenge Károly és felesége,

Tilda, a falu fiatal lelkipásztorai, még a korai
ébredéstôl fáradtan, de örömmel nyitják ki az
imaterem ajtaját. Az imaterem egyik asztalán

énekeskönyvek, Bibliák szépen elrendezve.
Fél nyolcig hat ember érkezik az alkalomra.
Énekelnek, imádkoznak, ahogyan a hét vala-
mennyi napján. A lelkipásztor Jeremiás
32,1–15 alapján hirdeti az Igét. Az igehirde-
tést csendes ima zárja, majd a kicsiny imád-
kozó mag elindul, hogy a nap feladatait az Ige
útmutatásával végezze. Ez az apró életkép be-
szédesen szól a torontálvásárhelyi gyülekezet
életérôl, és lelkészeinek lelki életérôl.

Torontálvásárhely a délvidéki Bánság
egyik települése. A falut a 18. század végén
alapították a Hódmezôvásárhelyrôl, Makó-
ról, Szentesrôl és Gyomáról idetelepült re-
formátus magyarok. A református egyház hi-
vatalosan 1799-ben alakult meg. A település
történetét, kultúráját, identitását azóta is meg-
határozza a református lelkület és magyar-
ságtudat. Az elmúlt kétszáz év eseményei,
viharai, tragédiái azonban jelentôsen meg-
változtatták a torontálvásárhelyi magyarok
életkörülményeit. Az évszázadok során a re-
formátus magyarok aránya folyamatosan
csökkent. Ma a falu körülbelül ötezer lakosá-
nak fele magyar. A magyarok többsége refor-

„Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem
féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is. Örök szövetséget kötök
velük, nem fordulok el tôlük, jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem,
és ne hajoljanak el tôlem. Örömmel teszek jót velük teljes szívemmel és lelkemmel, és véglege-
sen elültetem ôket ebbe a földbe.
Mert ezt mondja az Úr: Ahogyan elhoztam erre a népre mindezt a nagy rosszat, ugyanúgy
elhozom rájuk mindazt a jót is, amit most ígérek nekik. Mert fognak még szántóföldet venni
ebben az országban, amelyrôl azt mondjátok, hogy ember és állat nélkül maradt pusztaság,
amely a káldeusok kezébe került. Ezüstért vesznek szántóföldet, lepecsételt és tanúkkal hite-
lesített szerzôdést írnak róla Benjámin földjén, Jeruzsálem környékén és Júda városaiban, a
hegyvidék, az alföld és a Délvidék városaiban, mert jóra fordítom sorsukat! – így szól az Úr.”

(Jer 32,38–44)

Testvérháló – Karnyújt
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mátus, de lélekszámuk nem haladja meg az
1600 fôt. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a
falut magában foglaló közigazgatási egység-
ben a magyarok alig érik el a község 10 szá-
zalékát, érzékelhetjük, milyen nehéz lehet a
magyarság jelenét és jövôjét megtartani, épí-
teni ebben a környezetben.

Múlt, jelen és jövô összekapcsolódását,
valamint az idôben lezajló folyamatok emberi
távlatait érzékletesen illusztrálja a torontálvá-
sárhelyi református templom példája. A
templomot a látogató a faluba belépve egy
gyönyörû jegenyesor végén pillantja meg. A
hatalmas épület – amely az egyik legnagyobb
református templom a Kárpát-medencében –
zárja be a jegenyesor útját, és tölti be a hori-
zontot.

Az 1838-ban épült templom méreteit mu-
tatja, hogy 1 millió 158 ezer téglából épült.
Homlokzatának oszlopai, tornya, harangjai
ma is a torontálvásárhelyi reformátusok építô
hitérôl tesznek tanúbizonyságot. Mára ugyan-
akkor nincs szinte olyan területe a templom-
nak, amit ne kellene felújítani, a fiatal lelké-
szek energiájának nagy része a felújításra
megszerzendô – sokszor kilátástalannak tûnô
– pénzek és elvégzendô munkák szervezésé-
bôl áll. A vasárnapi istentiszteletekre az 1600
gyülekezeti tagból rendszeresen 160 fô jár.

A történelem viharai, a huszadik század
magyarságát is elérô tragédiái, az elmúlt év-
tizedek asszimilációs nyomása egyszerre
rombolták a református elôdök örökségét. A
tragédiák a református egyházat sem kímél-
ték. Gachal Jánost torontálvásárhelyi lel-
készt, bánsági püspököt 1944-ben partizánok
verték halálra, majd holttestét a temetôsa-

rokban ásták el titokban. Gachal tiszteletes úr
munkatársa, Tóth Bálint lévita szintén vérta-
núhalált halt. Thomka Viktort, a késôbbi lel-
kipásztort 1949-ben koholt vádakkal két év
börtönre ítélték…

A vértanúk emlékét a falu máig megôrizte
és ápolja, Gachal János emlékére emléktáblát
és emléktermet állítottak a templom elôcsar-
nokában, de a megfélemlítés megtette hatá-
sát: az emberek még szûk körben is alig-alig
merték átbeszélni a szörnyûségeket, nem ad-
ták tovább gyermekeiknek, és többször meg-
gondolták, hogy bármilyen módon kifejezzék
a magyar reformátussághoz való kötôdésü-
ket. A második világháború után felnövô
nemzedékek ebben a feszült, titkokkal terhes
„légüres térben” nôttek fel. A keresztelések, a

ás Torontálvásárhelyrôl
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konfirmációk, az esküvôk sokszor titokban
történtek, sokan még titokban sem vállalták
ezeket. Az elmúlt húsz évben mindez megvál-
tozott, ám helyébe lépett a milosevicsi rend-
szer nacionalista politikája és ennek máig
tartó hatásai, a munkanélküliség, a szegény-
ség, az elvándorlás, és ezekkel is összefüg-
gésben a helyi magyarság szórványosodása.
Ugyanakkor, ha mindennek tükrében nézzük,
a torontálvásárhelyi reformátusok egytizede,
a leírt történések és körülmények ellenére is
elmegy minden vasárnap istentiszteletre.
(Gondoljunk bele, hogy a református magyar
hitélet szempontjából is lényegesen kedve-
zôbb múlttal és jelennel bíró budapesti isten-
tiszteletek látogatottságáról ez korántsem
mondható el.)

Ugyanígy, amikor az új lelkészotthon,
iroda és gyülekezeti terem épült, a falu szinte
minden reformátusa részt vett a munkálatok-
ban. Ezenkívül pedig a hétköznapok során is
folyamatosan zajlanak a gyülekezeti alkal-
mak. Megtépázott, sokat szenvedett történel-
me ellenére sem halt el tehát a torontálvásár-
helyi reformátusság élete. Ebben az összetett
helyzetben él és szolgál 2007 óta Torontál-

vásáhelyen Gyenge Károly és Tilda. A házas-
pár Isten Lelkétôl vezetve, energikusan és öt-
letekkel telve építik a református magyarság
gyülekezeti életét. A Jeremiástól idézett Igé-
nek megfelelôen nem arra figyelnek, hogy
milyen emberi kilátásai vannak Isten tervei-
nek, hanem az Úrral járva gondozzák a rájuk
bízott lehetôségeket. Ennek fényében a már
említett hétköznap reggeli és vasárnapi isten-
tiszteletek mellett minden héten bibliaórát,
ifjúsági alkalmakat, bibliaiskolát, férfikört,
kóruspróbákat, az asszonyoknak tésztakészí-
tô összejövetelt tartanak.

A helyi iskolában református hittant tanít
Tilda, Károly blogot vezet, gyülekezeti hon-
lapot szerkeszt, szervezi a dél-bánsági refor-
mátus ifjúsági találkozókat. Kapcsolatot
ápolnak külföldi református szervezetekkel
és gyülekezetekkel, terveznek, gondolkod-
nak, sáfárkodnak a rájuk bízott kinccsel és
feladattal. Legutóbbi terveik között szerepel a
jövô építése egy református óvoda beindításá-
val és a lupényi, valamint a fasori gyüleke-
zetekkel életre kelô testvérgyülekezeti kap-
csolatban való aktív részvétel.

Papp Richárd
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A következô sorokban a saját tapasztalato-
mon keresztül próbálok bemutatni egy létezô
problémát, melyet a keresztyén hit szemszö-
gébôl nézve bizonyságtételnek is szánok.

Nem tudományos értekezés lesz, mindezt
azért osztom meg a Testvérekkel, mert az Úr
a szívemre helyezte. Tehát a teljesség igénye
nélkül villantok fel a témából általam emlí-
tésre méltónak gondolt részleteket, de a cikk
végén felsorolok ajánlott irodalmat azok szá-
mára, akik részletesebben érdeklôdnek a terü-
let iránt.

Dióhéjban annyit, hogy körülbelül hét évvel
ezelôtt lettem depressziós. Ahogyan ez mostanra
kiderült, egy gyógyszer mellékhatásaként kezdô-
dött, majd a gyógyszer abbahagyása után a szer-
vezetem nem tudta magától megtalálni a korábbi
egyensúlyát. Azonban ezt senki, még én magam
sem ismertem fel, csak nemrég, hét év egyre
mélyülô szenvedés után.

HÁTTÉR

A depresszió a kedélybetegségek egyik for-
mája, amely állandó szomorúsággal, az ér-

deklôdés csökkenésével, reményvesztettség
érzéssel jár együtt. Ezek a tünetek átmeneti-
leg mindannyiunknál elôfordulnak, az állapot
akkor kóros és akkor tartható betegségnek, ha
a panaszok, illetve tünetek több mint két hétig
tartósan fennállnak. Az utóbbi két évtized
pszichiátriai kutatásai által, az úgynevezett
biológiai pszichiátria térhódításával vált elfo-
gadottá, hogy a depresszió nem kizárólag lel-
ki okokra vezethetô vissza, hanem abban dön-
tô szerepet játszanak biológiai tényezôk is. 

A depresszió tehát nem a jellem vagy az
akaraterô gyengesége, hanem ugyanolyan be-
tegség, mint a cukorbetegség vagy akár az
allergia, és kialakulásában örökletes hajla-
mok is szerepet játszhatnak.

A depresszió tehát nem feltétlenül szé-
gyenteljes dolog, bár néha az. Bizonyos ese-
tekben az Úr megengedi a depresszió kiala-
kulását, de feltétlenül tudnunk kell, hogy ez
nem természetes állapot, és semmi nem jogo-
sít fel arra, hogy „beletespedjünk” a helyzet-
be, keresnünk kell az Úr célját és a kiutat!

Vannak eleve depresszióra hajlamos sze-
mélyiségtípusok, de ha ezt valaki felismeri ma-
gán, akkor tudatosan felveheti a harcot ezzel. 

Aztán elôfordul, hogy bizonyos stressz-
helyzetek, tragédiák, kudarcok váltanak ki az
emberbôl búskomorságot, szorongást, önsaj-
nálatot, és ha ennek engedünk, akkor szintén
kialakulhat depresszió. Az önsajnálat ellen az
egyetlen mûködô módszer, ha megvalljuk
bûnként, kérjük Jézus szabadítását és segítsé-
gét, hogy elhagyjuk ezt a hozzáállást. A szo-
rongást szintén hittel és Istenbe vetett biza-
lommal lehet legyôzni.

Azonban a depresszió legfogósabb fajtája
a biokémiai eredetû típus. Ezt különbözô testi
hatások – fôleg nôknél gyakran hormonális
változások – is kiválthatják, és elsôsorban
gyógyszeres kezelés a megoldás.

Az elsô két típusnál szintén szóba jöhet

HHíívvôô??
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gyógyszeres kezelés, de inkább a pszichote-
rápiát szokták elôtérbe helyezni. Ez hívô em-
ber számára is járható út, azonban megdöb-
bentô módon több orvos is elismerôen nyilat-
kozott a lelkipásztori beszélgetésekrôl. Mind
a háziorvosom, mind a pszichiáterem azon a
véleményen van, hogy ilyen helyzetben egy
lelkésszel folytatott beszélgetés (vagy beszél-
getéssorozat) messze felülmúlja a pszicholó-
gusok hatékonyságát.

Amit ehhez kapcsolódóan feltétlenül sze-
retnék még hangsúlyozni, hogy a depresszió-
val és általában a lelki problémákkal kap-
csolatban számtalan változatban merül fel az
okkultizmus. Különbözô formákban jelenik
meg, izgalmas, könnyû és végleges megoldá-
sokat kínálva, azonban nagyon résen kell len-
nünk, mert ezzel még mélyebbre süllyedhe-
tünk a mocsárban. Ha bizonytalanok va-
gyunk, kérjük lelkipásztor tanácsát!

Fontos még megemlíteni, hogy bizonyos
súlyosabb esetekben a szorongás elfajulhat
pánikbetegségig, az önsajnálat pedig eljuthat
az önutálat, önpusztítás és öngyilkosság álla-
potába is. Ez mindenképpen az Úr akarata el-
len való, és sürgôs orvosi segítséget igényel!
Figyeljünk egymásra is, ezeknek az állapo-
toknak nyilvánvaló jelei vannak, könnyen fel-
ismerhetô, ha Testvérünk segítségre szorul!

HIT ÉS DEPRESSZIÓ

Szabad-e egy hívônek depressziósnak lennie?
A Bibliában számtalan helyen találkozunk
depresszióval, tehát szó sincs róla, hogy Isten
gyermekei nem lehetnek depressziósak. A na-
gyobb kérdés inkább az, hogy ennek mi az
oka, illetve a célja, hogyan kezeljük, és mit
nyerhetünk belôle. Hiszen tudjuk, hogy akik
Istent szeretik, azoknak minden javukra van,
még akár egy depresszió is. Nehéz ezt elfo-
gadni, és csakis hittel lehet.

Nehéz volt nekem is; felmérni, hogy nem
tudok úrrá lenni rajta, nem tudom megoldani,

lecsökkent a munkaképességem, válságba ke-
rült a magánéletem, és egyszerûen nem értet-
tem, hogy ebben mi jót tudnék találni.

Aztán rájöttem…vagyis dehogy én jöttem
rá, mire tudok én rájönni magamtól? Az Úr
szóba elegyedett velem (vagy én Vele?), és
megmutatta a lényeget: Hogy megtérésem
után néhány évvel rossz útra tévedtem, és mu-
száj volt drasztikusan megállítania, hogy
végre Rá figyeljek, illetve meg kellett próbál-
nia a hitemet is.

Az elsô STOP-tábla éppen az a betegsé-
gem volt, amire azt a bizonyos fent említett
gyógyszert kaptam. Ekkor még „csak” fizikai
tüneteim voltak, észre kellett vennem, hogy az
életmódom nem folytatható, változtatnom
kell. (Erre a célra egy autoimmun betegség 24
évesen elég hatásos.) Azonban csak részben
sikerült váltanom, és fôleg a fizikai dolgokra
koncentráltam (rendszeresség, étkezés, test-
mozgás). Eközben lelkileg egyre rosszabbul
lettem, éreztem, hogy gond van, de nem vol-
tam elég határozott kideríteni, hogy mit és ho-
gyan kéne megváltoztatni. Állandó fejfájások
gyötörtek, nagyon gyakran kaptam el külön-
bözô fertôzéseket, és az utóbbi két évben egy-
re sûrûbben voltak sírógörcseim, míg végül
idén májusban egy idegösszeomlásban csú-
csosodott ki a probléma, ami egyértelmûen
megmutatta, hogy ezt nem lehet tovább így.

Rengeteg sírás és gondolkodás, valamint
Végh Tamással való beszélgetés után nyáron
úgy gondoltam túl vagyok rajta. Tömérdek
felismerést tettem, úgy vélem, soha ilyen
csöndben nem tudtam még az Úrra figyelni,
szó szerint beszélgettem Vele. Kaptam egé-
szen hátborzongató kijelentéseket is, ígérete-
ket is, de úgy éreztem nincs elég hitem. Jött
az ôsz, és visszaestem. Pedig nem tágítottam,
olvastam az Igét (akkor is, amikor nem szólt),
jártam a közösségbe, de nem volt elég. Az
eszemmel tudtam, de a szívemmel nem érez-
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tem, nem tudtam szívbôl hinni. Nem tudom,
volt-e már más is így, de kegyetlen érzés. Tud-
tam, hogy elképesztô lázadás Isten ellen, aho-
gyan érzek, de azt is tudtam, hogy Ô egyetlen
dolgot vár el tôlem, az pedig az ôszinteség, és
az ôszinte vágy a megoldásra. 

Közben már jártam a pszichiátriára, majd
elmentem egy endokrinológushoz, mert egy-
részt a hormoneredményeimben is voltak el-
térések, másrészt én magam is úgy éreztem,
hogy a problémáim eredete akaratomon felül
áll. Végül a pszichiáter és az endokrinológus
tanácsára elkezdtem szedni egy antidepresz-
szánst (a szerotonin-visszavételgátló fajtá-
ból). Az elsô pár hét kellemetlen volt, de most
hihetetlenül jól érzem magam. Úgy érzem,
visszakaptam önmagamat, sôt még annál is
többet! Egyfelôl tíz évvel fiatalabbnak érzem
magam, lelkileg, szellemileg és testileg is fel-
frissültem, másfelôl az Úrral való kapcsola-
tom is megújult, új fázisba lépett! 

Most már biztosan tudom (eddig csak hit-
tem vagy próbáltam hinni), hogy Isten hatal-
mas, bármire van hatalma, és ha nem teszi ak-
kor és úgy, amikor és ahogy én elképzelem,
akkor annak megvan az oka és célja. Azt is tu-
dom, hogy Hozzá tartozom, nem hagy el, és
azt sem engedi, hogy én elhagyjam. Most
már nem tudok elképzelni olyan helyzetet,
hogy elszakadjak Tôle, mert ha ebben a mély-

ségben nem tettem, akkor ez olyan szétszakít-
hatatlan szövetség, amit az Ô szeretete tart
össze. És nincs nagyszerûbb érzés annál, ami-
kor az ember tudja, hogy maga a Világmin-
denség Ura szereti! 

Persze még lesz Vele pár beszélgetésem,
de az útra visszataláltam, és elindultam rajta!

TANULSÁGOK

Az elsô dolog, hogy ha valaki tartósan
búskomornak érzi magát, járjon a végére! Az
interneten rengeteg információ található, saj-
nos gyakran hamisak és megtévesztôek is. Ne
szégyelljük mások segítségét elfogadni, vagy
szakember segítségét kérni!

Másodszor, tartsuk szem elôtt, hogy dep-
ressziót okozhat hormonzavar, vagy egy rejte-
getett bûn is, de a fô táptalaja a félelem és ön-
sajnálat! Ilyen módon, ha felmerül a depresz-
szió gyanúja, akkor mindenképpen érdemes a
hívô keresztyénnek két vonalon is elindulnia.
Egyik a fizikai, orvosi kivizsgálás (hormon-
szintek, pszichiátria), másik viszont az Úrral
való kapcsolatának vizsgálata.

Harmadszor, a depresszió mára Magyar-
országon népbetegséggé vált. Aki úgy érzi,
hogy ôt nem érinti, annak sem árt tájékozód-
ni, mert a helyzet változhat: nem tudhatjuk,
mikor lehetünk érintettek saját magunk, vagy
szeretteink révén.

Bánréviné Finta Viktória

SOLI DEO GLORIA
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Felfogni nem lehet, csak elfogadni.
Vallomás megtérésemrôl

Harminchét éves voltam. Jó ember. Úgy ál-
talában. Nem loptam, nem követtem el súlyos
bûnöket. A lelkiismeretemtôl vezérelve több-
nyire a jót választottam a rossz helyett.

Már több éve jártam gyülekezetbe. Örö-
möm telt az Istentiszteletekben, különösen az
igehirdetésekben. Sok jó barátom volt a gyü-
lekezetben, jól éreztem magam közöttük. A
lelkipásztort is nagyra tartottam, Isten elhívott
szolgájának. Tetszett az, hogy arról beszélt,
lehetséges Istennel személyes kapcsolatban
lenni. Ehhez nem kell mást tenni, „csak”
megtérni.

Nehezen értettem meg, mi az, hogy meg-
térni, még könyvet is olvastam magáról a
folyamatról. De nem mûködött, hiába aján-
lottam fel Istennek, hogy rendelkezzen az
életem felett. Valami még hiányzott.

Aztán egy nyáron elmentünk a gyüleke-
zettel egy egyhetes családi hétre, ahol újra
szóba került a megtérés. Napokon át arról be-
szélgettünk, hogy mit is jelent megtérni. Elô-
ször azt kellett megértenem, hogy miért van
szükségem a megváltásra. Csak így kerülhe-
tek közel Istenhez. Belátni, hogy bûnös va-
gyok, és hogy nem tudok a bûntôl a magam
akaratából megszabadulni. Elfogadni, hogy
Jézus a kereszten értem is meghalt, megvál-
totta a bûneimet. És hogy Isten egyszülött fiát
adta értem is, abban a reményben, hogy el ne
vesszek a bûnben. Azt is megértettem, hogy
mindezt emberileg felfogni nem lehet, olyan
ajándék, amelyet „csak” el kell fogadni.

És a családos hét végére megérett a szí-
vemben az elhatározás, hogy életemet Isten-
nek ajánlom. A lelkipásztorom jelenlétében,
imádságban vallottam meg bûneimet, fogad-
tam el a Megváltót, mint Uramat. 

Óriási megkönnyebbülés volt. Tudtam,
ezek után bármi is lesz, Isten velem lesz. Fel-
szabadító volt. Az, hogy ezek után az Ô szol-
gája lehetek.

Hogy milyen lettem azóta?
Úgy hiszem, még mindig jó ember va-

gyok. Még mindig nehezemre esik elhinni,
hogy Isten személyesen engem is nyilvántart.
De tudom, hogy vele bármit megoszthatok.
Mindent vele beszélek meg elôször, az Ô ta-
nácsát kérem.

Azóta Isten jelen van az életemben. Van,
hogy észreveszem, és van, hogy nem.

Most öt éves vagyok, növekedésben, gyer-
mek még a hitben. 

Gábriel Tamás
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Helyeden vagy?
Ha családod van, van feladatod

Az ôszi egyhetes evangélizáció után felmerült
bennem a kérdés, mi az, amit a helyünkön
tenni tudunk?

– Uram, tied vagyok, tégy velem belátá-
sod szerint!

Képesek vagyunk rá, hogy mindig elkér-
jük az Úrtól, hogy mit tegyünk, és úgy is cse-
lekedjünk, ahogy Ô kívánja? Bizony nehéz!

Engem nagyon megpróbált a sokéves
munkakeresés. Néha az az érzésem, nem kel-
lene ezt már erôltetni, igen ám, de valahogy
fenn kell maradni, nem lehet az ember öt évig
rendes munka és kereset nélkül. 

Ötvenhat évesen nem kapkodnak utánam,
bár értem el eredményeket, azért nagyon
bántó, hogy nem becsülik meg a munkámat.
Pedig tetterôsnek érzem magam, és nagyon
türelmes voltam mindig. Sosem toltam elôre

magam mások rovására, ahogy azt sokan
teszik manapság.

Mostanra megbékéltem ezzel a helyzettel,
a dolgok nem tôlünk függnek. Mégis, az aka-
dályok ellenére is dolgozni kell. Annyi min-
dent próbáltam, hogy a rajzszakkört beindít-
sam, elôször a Postásban hat éve, vagy még
több, aztán a Barcsayban, aztán az Almássy
téren. Mindig akadályba ütköztem, a Postást
eladták, a Barcsay becsôdölt, az Almássy az
ingatlanpanama része lett.

Persze, hogy a helyeden vagy, hiszen az a
feladatod, ha van egy családod, nem lehetsz
független, akkor is az a feladatod, ha ez a
legnehezebb. Fôleg ilyen nagy, széthúzó
családban.

– Uram, óvd meg a szívemet az eszemtôl! 
Károlyi Zsuzsa

VI. 6–10.
GYÜLEKEZETI HÉT I.

Kecskemét, Emmaus

VI. 27.–VII. 2.
GYÜLEKEZETI HÉT II.
Tahitótfalu, Isten Tábora

VII. 11–16.
KINCSKERESÕ 

GYERMEKHÉT I. 
Tahitótfalu, Isten Tábora

VII. 18–23.
KINCSKERESÕ 
GYERMEKHÉT II. 
Tahitótfalu, Isten Tábora

VII. 26.–VIII. 1.
FASORI-PAPENDRECHTI 
IFJÚSÁGI HÉT
Tahitótfalu, Isten Tábora

VIII. 8–13.
CSALÁDOS HÉT
Nagybörzsöny

A MEGÚJULÁS LEHETÔSÉGEI 2011 NYARÁN

VIII. 15–20.
TESTVÉRGYÜLEKEZETI 

KONFIRMANDUS HÉT
Tahitótfalu, Isten Tábora
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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 tanulmányozásához. A re-
formáció ideje óta soha nem volt ennyire
szükségünk hitvallásainkra, mint éppen nap-
jainkban, a nagy ökumenikus közeledések
idején. Ha Jézus Krisztus egyházát egy olyan
énekkarhoz hasonlítjuk, amely különbözô
szólamok harmonikus együtténeklésével
csendíti meg a mûvészi dallamot, akkor eb-
ben a „többszólamú énekkarban”, a világke-
resztyénség közös zsoltár- és himnuszéneklé-
sében a mi „saját szólamunk” a Heidelbergi
Káté és a Második Helvét Hitvallás bizony-
ságtétele az Ige szerinti élet kérdéseirôl. Mi-
nél tisztábban és világosabban zengjük a ma-
gunk szólamát, annál tisztábban és szebben
szól a kórus. Régi református hagyomány a
vasárnap délutáni kátémagyarázatos istentisz-
telet templomainkban. A Káté 52 Úrnapjára
történô tagolása jó lehetôséget és keretet kí-
nált a folyamatos tanításra. Bizonyára sok
gyülekezet él ezzel a lehetôséggel napjaink-
ban is. E cikksorozat –- elsôsorban terjedelmi
okok miatt – persze kevesebbre vállalkozhat,
mint egy-egy délutáni tanítás, ámde a részle-
tesebb taglalás mellôzésével, de bibliai, iro-
dalmi, valamint életbôl vett példák segítségé-
vel hozzájárulhat a hitvallási szövegek értel-
mezéséhez.

Az elsô Úrnapja kérdéskörében az egyet-
lenegy vigasztalással ismerkedtünk közelebb-
rôl. Most a második Úrnapjára tekintve az
ember nyomorúságával kezdünk foglalkozni.
Olvassuk el az ide vonatkozó kérdéseket és
feleleteket:

Honnan ismered meg a te nyomorúságo-
dat?
Isten törvényébôl.

Mit kíván tôlünk Isten törvénye?
Megtanít erre Krisztus röviden Máté evangé-
liuma 22. részében ekképpen: „Szeresd az
Urat, a te Istenedet teljes szívedbôl, teljes lel-
kedbôl és teljes elmédbôl és teljes erôdbôl.”
Ez az elsô és nagy parancsolat. A második pe-
dig hasonlatos ehhez: „Szeresd felebarátodat,
mint magadat.” E két parancsolattól függ az
egész törvény és a próféták.

Megtarthatod-e mindezt tökéletesen?
Nem, mert természet szerint hajlandó vagyok
Isten és felebarátom gyûlölésére.

Lám, az embernek olyan ismeretére, ami-
lyet a Káté tanít, csak Isten törvényének a vi-
lágánál lehet eljutni. Majd a késôbbiekbôl is
kitûnik: a törvény két helyen is szerepel e hit-
vallásban. Az elsô részben úgy, mint nyomo-
rúságunk tükre, az utolsóban pedig úgy, mint
keresztyén életünk iránytûje. Most nem a tör-
vény kifejtése a cél, hanem csupán teológiai
szerepének felvillantása. Ezért itt a kettôsen
egy „nagyparancsolatot” idézi, és késôbbre
halasztja a Tízparancsolat magyarázatát. 

Isten választott népe nemigen tudta a tör-
vényt egyetlen gondolatban összefoglalni, hi-
szen 613 törvény fogta össze a tennivalókat
számukra. Ezek útvesztôiben bizony el lehe-
tett tévedni. Az Úr Jézus viszont az Ô csodá-
latos bölcsességével meglátta és meghirdette,
hogy a törvény alapja, kiindulópontja, célja és
betöltése a szeretet. A törvény csak a szeretet-
be ágyazva létezik, azt sem alkalmazni, sem

„AZ ÉN KÁTÉM IS!”
Hitvallási irataink hasznáról (4. rész)
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gyakorolni nem lehet szeretet nélkül. Maga
Isten a szeretet, és Ô mivel teljeset ad, teljeset
is kíván az embertôl. Isten szeretetének élô,
eleven közvetítôje Jézus Krisztus volt – benne
földig alázta magát az Úr az emberért, s azt
kívánta volna tôle, hogy erre a szeretetre vá-
laszoljon a törvény szerint: „Szeresd az Urat,
a te Istenedet!” Mi azonban elvétettük a vá-
laszt. Izráel is inkább a maga országát szerette
volna építeni, s amikor Jézus eljött, nem vála-
szolt Istennek a benne megjelent szeretetére,
hanem megölte a Messiást. Amit azonban Iz-
ráel tett, azt maga az ember tette – így saját
magunkat láthatjuk ebben... 

Nyilvánvaló, hogy mi nem tartjuk meg az
Úr Jézus által újrafogalmazott parancsolato-
kat, sôt nagy a hajlandóságunk arra, hogy Is-
tent és embertársainkat is gyûlöljük. Tehát
mind az Úrtól, mind az embertársaitól eltávo-
lodott megromlott szívével az ember. Ez a
bûn lényege – a nyomorúságok nyomorúsága. 

Bibliatanulmányozásaink során gyakran
találkozhatunk a gyûlöl igével, amit a görög
mizeo szóból fordítottak magyarra. A mi sza-
vunk viszont e fordításban rendkívül erôs.
(Egy görög anyanyelvû egyetemistát megkér-
deztek errôl Budapesten – s ô így válaszolt:
„A szó eredeti értelmében a görög világban
azt jelenti, hogy valaki a számomra nincs az
elsô helyen. Ha én egy lányra azt mondom,
hogy mizeo, akkor ez azt jelenti, hogy nem
esz a penész érte...”) A Káté tehát azt mondja
ki, hogy számunkra Isten egyáltalán nincs az
elsô helyen. Az Úr Jézus azt kívánja, hogy az
ember gyûlölje meg atyját, anyját, minden
hozzátartozóját, azaz tegye ôket a második
helyre, és Jézus maga legyen az elsô helyen.
Az ember mégis fordítva cselekszik – és ez
az, amit a Káté így fejez ki: gyûlöli. Pedig Is-
ten az embert elsônek tekinti; a Biblia szenve-
délyesen szeretô Istennek mondja Ôt. A bûn
elleni harc hátterében is ott áll az embert sze-

retô Úr. Boldog ember az, aki elhiszi és elfo-
gadja ezt az Istenbôl feléje áradó szeretetet –
s megérti, hogy Isten harca sohasem lesz hiá-
bavaló! „Nem mindenki megy be a mennyek
országába, aki ezt mondja nékem: Uram,
Uram...” – tanítja Jézus. Ez derül ki a tükör-
rôl szóló jakabi példázatból is. Mindenki be-
lenéz, és van, aki megfogadja a tükör aján-
latát, de van, aki nem. Mások is voltak Péter
hajójában, amikor csak ô borult le Jézus lába
elé, s döbbenten mondta: „Eredj el éntôlem,
mert én bûnös ember vagyok, Uram!” Sok-
sok ember volt jelen, és sok-sok ember nem
értette meg, hogy bûnben él! Amikor Ézsaiás
próféta a templomban látta az Urat, felkiál-
tott: „Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan
ajkú vagyok...” Hányan jelentek meg akkor és
azóta is az Úr házában, eszükbe sem jutott ha-
sonlóképpen szólni, megtisztíttatást kérni. A
bûn alá rekesztett ember hajlandó Isten és a
felebarátja gyûlölésére; s gyakran éppen Is-
tenre hivatkozva teszi a felebarátot a sokadik
helyre. Jézusnak az irgalmas samaritánusról
szóló példázata éppen azt mondja el, hogy az
ember sokszor Isten törvényével a kezében
kerüli ki az útjában lévô másik embert. A fa-
rizeusok is a törvény citálásával mondták ki
Jézusra, amikor Ô szombatnapon meggyó-
gyította a száradt kezû embert: ennek meg
kell halnia. Bizony, a kegyes ember nagyon
kegyetlen tud lenni, a felebarátot épp a Bibli-
ára és Istenre hivatkozva zárja ki a szeretet-
körébôl. 

Az ellenpéldák pedig tanulságosak és
szívderítôek. Egy ilyen történet a második vi-
lágháború vége felé, Okinawa szigetén ját-
szódott, amikor az amerikai hadsereg felvo-
nult a japánok ellen. Az arcvonalon fekvô
egyik falu bejáratánál két barátságos férfi
állta el a felderítô katonák útját. 

Az ôrmester ellenséges cselt gyanított, és
tolmácsot kért. Csakhamar kiderült, hogy szí-

FASORI HARANGSZÓ
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vesen fogadják az amerikaiakat – mint ke-
resztyén testvéreket. A falu polgármestere és
iskolamestere – egyikük kezében a Bibliával
– végigkísérte az ôrmestert és néhány embe-
rét a falu utcáin. Meglepô dolgok derültek ki.
Több falut láttak már a szigeten, s valamennyi
kihalt, szomorú, elárvult képet mutatott, de ez
ragyogott, mint egy drágakô. Lakosai mindez
ideig még csak egy amerikai emberrel ta-
lálkoztak. Harminc évvel korábban egy misz-
szionárius pihent meg ott. Bizonyságtételére
két ember tért meg. Ô ugyan továbbment, de
megtanított néhány éneket, és otthagyott egy
japán nyelvre lefordított Bibliát. 

A két ember Jézus Krisztust megértve
nemcsak fáradhatatlanul olvasta az Igét, ha-

nem igyekezett is aszerint élni. A falu lakói
közül egyre többen tértek meg, és ennek
nyomán teljesen átformálódott az emberek
élete. 

– Mindezt a Biblia tette és az a két ember,
aki elôször megtért –- mondta az ôrmester
gépkocsiba szállva –, mi viszont nem éppen a
legmegfelelôbb eszközökkel igyekeztünk
megjobbítani a világot! – Az ô eszközükre: az
aknavetôre mutatott...

A mi Istenünk viszont szeretetével nem
megjobbítani, hanem megváltani akarta ezt a
világot – ezért „az Ô egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz Ôbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen”.

Összegyûjtötte: Dévai-Józsa Gábor
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Szeretet 5.0

Ügyfélszolgálat: Igen, miben segíthetek?
Felhasználó: Hát, hosszas megfontolás után úgy döntöttem,
installálni fogom a Szeretetet. Végigvezetne, kérem, a folyamaton?
Ügyfélszolgálat: Rendben, szívesen segítek. Készen áll az indulásra?
Felhasználó: Hát, nem vagyok egy mûszaki zseni, de azt hiszem, készen állok. Mit kell
elôször tennem?
Ügyfélszolgálat: Elsô lépésként nyissa meg a Szívét. Megtalálta a Szívét?
Felhasználó: Igen, de egy csomó más program is fut jelenleg. Lehet telepíteni a Szeretetet,
miközben ezek futnak?
Ügyfélszolgálat: Milyen más programok futnak?
Felhasználó: Lássuk csak, van Múltbéli Megbántódás, Alacsony Önértékelés, Harag és
Neheztelés. Ezek futnak éppen.
Ügyfélszolgálat: Nem gond, a Szeretet fokozatosan törölni fogja a Múltbéli Megbántódást a
jelenleg mûködô rendszerébôl. A hosszú távú memóriában esetleg megmaradhat, de már nem
fog megzavarni más programokat. Végül a Szeretet felül fogja írni az Alacsony Önértékelést
a saját moduljával, amit Egészséges Önértékelésnek hívnak. Viszont a Haragot és a Nehezte-
lést teljesen ki kell kapcsolnia. Ezek a programok megakadályozzák a Szeretet megfelelô ins-
tallálását. Ki tudja kapcsolni ezeket?
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Felhasználó: Nem tudom, hogyan kell kikapcsolni ôket. Meg tudja mondani?
Ügyfélszolgálat: Örömmel. Menjen a Start menübe és indítsa el a Megbocsátást. Ezt addig
kell ismételnie, amíg a Harag és a Neheztelés teljesen ki nem törlôdnek.
Felhasználó: Rendben, kész! A Szeretet automatikusan elkezdte telepíteni magát. Ez nor-
mális?
Ügyfélszolgálat: Igen, de ne feledje, önnek csak az alapprogram van meg. El kell kezdenie
kapcsolódni más Szívekhez, hogy hozzáférjen a frissítésekhez.
Felhasználó: Hoppá! Máris kaptam egy hibaüzenetet. Azt mondja: „Hiba – A program nem
fut külsô egységeken.” Most mit tegyek?
Ügyfélszolgálat: Ne aggódjon! Ez azt jelenti, hogy a Szeretet program Belsô Szíveken való
futásra lett tervezve, de az ön Szívén még nem futott. Kevésbé technikai nyelven ez csak any-
nyit jelent, hogy önnek elôször saját magát kell Szeretnie, mielôtt másokat Szerethetne.
Felhasználó: Tehát most mit tegyek?
Ügyfélszolgálat: Gördítse le az Önelfogadás menüt; majd kattintson az alábbi fájlokra:
Megbocsátok Magamnak 2.0, Felfedezem az Értékeimet 1.5, Tudomásul Veszem a Kor-
látaimat 3.0.
Felhasználó: Rendben, kész.
Ügyfélszolgálat: Most másolja ôket az „Én Szívem” könyvtárba. A rendszer felül fog írni
minden zavaró programot, és kijavítja a hibás programozást. Ezen kívül törölnie kell a Terjen-
gôs Önkritikát az összes könyvtárból, és kiürítenie a
Kukát, hogy biztosan eltávolítsa telje-
sen, és soha ne jöhessen újra elô.
Felhasználó: Megcsináltam. Hé! A
Szívem új fájlokkal telik meg. Mosoly
jelent meg a képernyômön, és a Béke
meg az Elégedettség bemásolja magát
mindenfelé a Szívembe. Valamint az
egész rendszerem melegedni kezdett.
Ez normális?
Ügyfélszolgálat: Sok esetben. Másoknak
eltart egy ideig, de végül minden helyreáll a
megfelelô idôben. A rendszer melegedése nor-
mális, és javítja a Szív mûködését, ne aggódjon.
Egyébként jó érzés nem?
Felhasználó: De, csak szokatlan.
Ügyfélszolgálat: Szóval, a Szeretet telepítve és rendesen fut. Még egy dolog, mielôtt leten-
nénk. A Szeretet ingyenes program. Figyeljen rá, hogy továbbítsa azt, és a különféle változatait
mindenkinek, akivel kapcsolatba kerül. Ôk is megosztják majd másokkal, és visszajuttatnak
viszonzásul önhöz is új és izgalmas változatokat.
Felhasználó: Köszönöm...

„A szeretet türelmes” (1Kor 13) 
Simon András grafikája 

Forrás: internet
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S Z A B A D Í T S  M E G ,  U
Uram, hallod-e a szómat?
Kegyetlenül szenvedek
Önmagamba zártan,
Magam foglyaként.
Csak a saját hangomat hallom,
Már csak önmagam sorsát látom,
És csak a szenvedés kísér utamon.
Uram, hallod-e a szómat?
Szabadíts meg a testemtôl, amely csupa vágy, csupa éhség;
amit csak meglát
megszámlálhatatlan szemeivel, amit csak széttárt karjaival
megérinthet avagy átölelhet,
mindazt birtokba szeretné venni, hogy mértéktelen étvágyát
kielégítse.
Uram, hallod-e a szómat?
Szabadíts meg a szívemtôl, amelyet duzzadásig feszít a szeretet,
– de amikor úgy
vélem, hogy már határtalanul izzik bennem a szeretet lángja,
akkor veszem észre tehetetlen
dühvel, hogy másokon át is csak önmagamat szeretem.
Uram, hallod-e a szómat?
Szabadíts meg az eszmémtôl, amely megmámorosodott
önmagamtól, egyéni
ötleteimtôl, új meglátásaimtól, és nem tud párbeszédbe kezdeni
senkivel, mert csak a saját
hangjára figyel fel.
Egyedül unatkozom;
fárasztom, megvetem
és megutálom magam
Mióta rút, szennyes bôrömben fetrengek, mint egy beteg ágyá-
nak égetô lepedôi
között s menekülni szeretnék.
Minden silánynak, csúfnak, fénytelennek látszik…
Mert önmagamon által igazán semmit sem láthatok meg.
Kész vagyok gyûlölni minden embert s az egész világot…
Dacból… mert nem tudok szeretni senkit.
Szeretnék járni, szeretnék útra kelni egy más ország felé…
Tudom, hogy létezik az ÖRÖM: láttam felragyogni mások arcán;
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R A M ,  Ö N M A G A M T Ó L
Tudom, hogy csillog a FÉNY: láttam felcsillanni mások
szemében.
De még nem szabadulhatok, Uram, mert szeretem, s egyben
gyûlölöm börtönömet,
Mert önmagam börtöne vagyok,
S szeretem önmagamat.
Szeretem, Uram, s egyben utálom…
Saját otthonom kapujára nem találok már, Uram.
Megvakultan húzom-vonom magam,
A kezeimmel emelt meredek falakba: határaimba ütközöm,
Megsebzem magam,
Fáj ez a seb,
Nagyon fáj, de igazában senki sem tudhatja ezt, mert senki nem
tért be hozzám.
Egyedül vagyok, egészen egyedül.
Uram, hallod-e a szómat?
Mutasd meg házad kapuját,
fogj kézen
tárd ki a két szárnyat.
Mutass az Útra,
Az ÖRÖM és a Fényesség ösvényére…
…De…
De, Uram, hallod-e a szómat?
Meghallottam kiáltásodat? Gyermekem,
És szánlak szívembôl.
Már olyan régóta lesem lezárt zsaluidat, nyisd ki, tárd ki azokat:
a Fényem majd
megvilágosít.
Már olyan régóta állok tehetetlen, lelakatolt ajtajaid elôtt.
Nyisd ki azokat, s ott találsz a küszöbön.
Várlak és a többiek is várnak,
De neked kell ajtót nyitnod;
Ki kell lépned házad küszöbén.
Miért akarsz önmagad foglya maradni?
Szabad vagy!
Nem Én zártam rád az ajtót,
Így nem is nyithatom azt ki…
Te tartod egyre bereteszelve még mindig…
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„Aki azt mondja, hogy Ôbenne lakozik, annak
úgy kell járnia, ahogyan Ô járt.”
Nemrég olvastam Charles M. Sheldon Az Ô
nyomdokain, avagy: mit tenne Jézus? címû
könyvét, amely egy lelkészrôl, pontosabban
az általa indított mozgalomról szól. A mozga-
lom lényege, hogy résztvevôi fogadalmat
tesznek: ezentúl úgy élik mindennapjaikat,
hogy minden fontos lépésük elôtt felteszik
maguknak a kérdést, mit tenne Jézus az ô
helyükben, s addig nem lépnek, nem csinál-
nak semmit, amíg erre a kérdésre legjobb tu-
dásuk, képességeik, tájékozódásuk szerint
nem válaszolnak. Így, csakis így cseleksze-
nek, vállalva e döntés minden következmé-
nyét, természetesen az akár rájuk nézve hátrá-
nyosakat is, legyen szó akár magán- vagy
közéletbeli konfliktusokról, akár anyagi vesz-
teségekrôl, tehát bármirôl.

A fogadalmat tévôk többnyire jó anyagi
helyzetben, magas társadalmi állásban lévô
emberek voltak, akik a kényelmes, sôt szá-
mukra elônyös megalkuvások helyett vállal-
ták munkahelyük, s ezáltal társadalmi státu-
szuk, anyagi biztonságuk elvesztését is,
szembemenve családjuk, azaz feleségük és
gyermekeik elvárásaival. Tettük súlyát növeli,
hogy elôre tudták teljes bizonyossággal, hogy
mindez így fog történni, ha hûek maradnak
Jézushoz. Vállalták tehát a szenvedést, amely-
ben a keresztyén ember ezért részesül.
Vállalták az üldöztetést. A kirekesztést. A
testvérekkel, szülôkkel, feleséggel, barátok-
kal, bárkivel való összetûzést. Mindent. 

Most azonban, mivel a sokat vihart kavart
médiatörvény kapcsán írok, csupán egyetlen
szereplô, vagyis egy lapszerkesztô (és tulaj-
donos), Edward Norman tetteit mutatom be.

Ez az ember a többiekhez hasonlóan ôszinte
hittel tette le fogadalmát, vagyis hogy minden
tettében az a kérdés fogja vezényelni: „Mit
tenne Jézus az én helyemben?” Ahogy azon-
ban belegondolt tettei esetleges következmé-
nyeibe, félelemhez hasonló érzés járta át a lel-
két. Ám ez nem rettentette el attól, hogy foga-
dalmához valóban hû legyen.

Elsô tette az volt, hogy a bokszcímmér-
kôzésrôl, amelyhez hasonló eseményekrôl
addig magától értetôdôen ô is részletes tudó-
sítást közölt, mégpedig címlapon hirdetve –
nem adott hírt. Úgy gondolta, hogy ez nem
fér össze egy valóban keresztyén lap szelle-
miségével. A következményeket mindenki
könnyedén elképzelheti. Már ezzel az elsô
cselekedettel elvesztette rengeteg addigi elô-
fizetôjét, elvesztette több jól fizetô, rendsze-
res hirdetôjét, az aznapi szám nagy része el-
adatlan maradt. Alkalmazottai úgy gondolták,
hogy a szerkesztô megôrült, s biztosak voltak
benne, hogy lapja hamarosan csôdbe megy.

A hirdetôk elvesztése azonban nem ingat-
ta meg Edward Normant. Átvizsgálva addig
közölt hirdetéseit, arra a következtetésre ju-
tott, hogy közülük többnek a szolgáltatásait,
termékeit Jézus biztos, hogy amúgy sem rek-
lámozta volna, semmi pénzért. Figyelem, a
könyv eseményei a 19. század végén játszód-
tak, és „csupán” a szeszes italokról, továbbá a
cigarettákat reklámozó hirdetésekrôl beszé-
lek – igaz, egy olyan városban, ahol jelentôs
problémát jelentett az alkoholizmus, de to-
vábbgondolhatjuk mindannyian: ma milyen
hirdetéseket venne ki ez a szerkesztô, átgon-
dolva Jézus véleményét minderrôl?

És ez még csak a kezdete volt a lap átala-
kításának.

Mit tenne Jézus?
A médiatörvény körüli vitához – keresztyén nézôpontból
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Edward Norman fogadalmáig a Raymon-
di Híradó egyike volt a vasárnap is megjelenô
hírlapoknak, s a vasárnapi szám különösen jól
jövedelmezett, hiszen az egyoldalas, rövid
vallási – és szépirodalmi rovat után harminc-
negyven oldalon keresztül sport, színház,
pletyka- és divatcikkeket – mai szóval: bul-
várhíreket – közöltek, s ezek olvasását mind
az egyháztagok, mind a kívülállók örömmel
fogadták vasárnapi unalomûzésnek. Sokan
olyanok is megvásárolták ezt a számot, akik a
hét többi napján nem vették a lapot, s
értelemszerûen a hirdetési tarifái is magasab-
bak voltak a vasárnapi magazinkiadásnak.
Most azonban Norman feltette magának a
kérdést: mit tenne Jézus? Ha lapszerkesztô
lenne, ilyen olvasmányokkal látná el vevôit a
hét azon napján, amelyet az Úrnak kellene
szentelnünk? Egyáltalán, a jövedelmezéstôl
függetlenül, kiadna-e Jézus vasárnapi szá-
mot? Nem folytatom. Norman irgalmatlan

veszteségei ellenére végigvitte új programját,
és társaival együtt gyökeresen átalakította vá-
rosának életét.

Valószínûleg nem várható el reálisan min-
den lapszerkesztôtôl, fôleg profitorientált
világunkban, hogy hasonló módon alakítsa át
újságjának szellemiségét – fôleg, ha nem ke-
resztyén. Realistán szemlélve a társadalom
egészséges önszabályozása sem várható el –
fôleg a jelenlegi mentális állapotának figye-
lembevételével. Nyilvánvalóan nem lehet
minden kisgyermekes családban elérni, hogy
ne legyen televízió, ahogy például nálunk
nincs, s ilyen módon magától értetôdôen csak
azokkal a tartalmakkal találkozik gyerme-
künk, amelyeket mi kiválasztunk, felkínálunk
neki, fogyaszthatónak, sôt: hasznosnak ítélve
azt, valóban nem mentesen egyfajta értékíté-
lettôl, értékszemlélettôl. (Itt természetesen
nem beszélünk, nem beszélhetünk, de nem is
akarunk beszélni értéksemleges nevelésrôl,
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ahogyan az manapság divatos, s még az okta-
tásban, a törvényi szabályozásban is megje-
lenô szemlélet.)

Abban azonban egészen biztos vagyok,
hogy a keresztyén embereknek nem csupán
azt kell vizsgálniuk a médiatörvény kapcsán,
hogy jogi szempontból és a manapság szintén
divatos „politikai korrektség” szempontjából
hogyan értékelhetô ez a kérdéses szabályo-
zás, hogy vajon valóban hasonlít-e más euró-
pai uniós tagállamok hasonló jogszabályai-
hoz, hanem legalább ennyire azt is, hogy ho-
gyan kell cselekednie egy keresztyén vezetô-
nek a médiával kapcsolatban – a fenti realitá-
sokból kiindulva.

Mit tenne mondjuk Jézus, ha neki kellene
meghozni ehhez hasonló döntéseket, látva
azt, hogy a média mennyit mérgezett az
elmúlt évtizedekben. 

Nem csak azokra az idôkre gondolok,
amikor az állampárt szócsöveként hazudtak
éjjel, nappal és minden hullámhosszon, sôt,
fôleg nem ezekre – bár a személyek egyezése
az akkori irányítók, döntéshozók és a mai
véleményformálók (tiltakozók?) között nem
egyszer szembetûnô –, hanem elsôsorban a
liberalizmus évtizedeire. Az elmúlt két évti-
zedre tehát, amikor csak arra hívták fel az em-
berek figyelmét, ami bulvár, ami szenzáció,
amikor senkikbôl csináltak médiasztárt, csil-
lagot, s nem csak a szerencsétlen idôleges
sztárocskát becsapva, átverve ezzel a szer-
kesztôk, tulajdonosok önös céljai miatt, ha-
nem felborítva egy egész nemzet helyes ér-
tékítéletét, példaképeirôl korábban vallott né-
zeteit. 

A különbözô népszerû mûsorok, soroza-
tok, valóságshow-k erkölcsi és családrombo-
ló hatásairól részletesen nem is szólok, hiszen
számtalan szociológus, teológus és tanár
megtette ezt már a szükséges helyeken, meg-
jegyzem, sajnos hiába.

Mit tenne Jézus? Miképpen szabályozná a
médiát egy olyan társadalomban, ahol a fo-
gyasztói gondolkodás az elsô, s minden lát-
szik, csak a fenntartható fejlôdés nem? Ahol a
közérdek fogalma megszûnt, csak az egyén
számít? Ahol a gyermekek több mint ötven
százaléka házasságon kívül születik – ha
egyáltalán megszületik –, ahol a gyermekko-
ri, iskoláskori agresszivitás példáival szembe-
sülünk nap mint nap, kimutathatóan jelentôs
részben a közmédiumok, televíziók hatásá-
ra…? Ahol a televíziók nyilvánvaló devianci-
ákat kínálnak fel követendô normaként a fia-
talok számára, akiknek jelentôs része már
nem a családi mintákat követi, hiszen család-
ja nem mûködik, szétesett? 

Vajon a keresztyén vezetônek a fentiek
fényében, nemzetének mostani állapotában
kötelessége-e egy olyan médiaszabályozást
megalkotni, s persze érvényesíteni, amely
megpróbálja gyermekeink s a család, vala-
mint az emberi méltóság megfelelô védelmét
kellô szinten és módon biztosítani?

A Sátán erôi most félnek. Összefognak és
tiltakoznak. Másokat megtévesztve, félre-
tájékoztatva, gyûlöletet szítva. Úgy, ahogyan
talán csak a kettôs állampolgárságról szóló,
szégyenletes kimenetelû népszavazás idején
láthattuk utoljára. Aggódnak, hiszen úgy tû-
nik, hatalmuk, befolyásuk egyre fogy. 

Mi ellenben reménykedhetünk. Ha e tör-
vény eléri valós célját, s emellett az oktatás-
ban megvalósulhat végre az iskolai kötelezô
hit- és erkölcstan bevezetése, akkor talán va-
lójában tanúi lehetünk hazánk látványos újjá-
születésének, megerôsödésének. Azt hiszem,
ezért mindannyiunknak tennünk és persze
imádkoznunk kell. 

Hogy megmutathassuk végre, mi is a va-
lódi, többségi akarat.

Dr. Kékesi Raymund
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Kedves Gyerekek!
Mindannyian megtapasztaljuk nap mint nap Isten szeretetét, gondoskodását. A Bibliában is
számos történet van errôl. Ezen az oldalon most olyan feladatokat találtok, amiken keresztül
elgondolkodhattok, Ti kinek szerezhettek örömet egy kis odafigyeléssel, gondoskodással.

Szeretettel: Zsó néni

1. Bibliai csemege – Állítsd össze a receptet
az alábbi igeversek alapján!
1. 30 dkg 1Móz. 18,8 (az elsô ennivaló)
2. 15 dkg Bír. 14,18
3. 6 db Jób 39,14 (a Károli fordításban a 17.
vers)
4. 1 késhegynyi 3Móz. 2,13
5. 10 dkg 1Móz. 30,37 (a középen meg-
nevezett fa gyümölcse)
6. 20 dkg Náh. 3,12 (vagy ehelyett bármilyen
szárított gyümölcs, pl. aszalt szilva)
7. 20 dkg 1Sám. 30,12 (a második gyümölcs,
mazsolával helyettesíthetô)
8. 30 dkg 2Kir. 4,41
9. 2 kávéskanál Gal. 5,9
10. fél kávéskanál Péld. 7,17 (a harmadik)

A csemege elkészítése
• Kezdd azzal, hogy az igehelyekhez beírod a
hozzávalókat!
• Az elsôhöz add hozzá a másodikat, majd
tedd hozzá a harmadik sárgáit és a negyedi-
ket. Keverd jól össze.
• Az ötödiket és a hatodikat vagdald kis dara-
bokra, és a hetedikkel együtt keverd a masz-
szába.
• A kilencediket helyettesítsd sütôporral, ve-
gyítsd össze a tizedikkel, és tedd a megszitált
nyolcadikba.
• Óvatosan töltsd a masszába, és kavard, míg
sima tésztát nem kapsz.
• Verd fel a harmadik fehérjét, és vigyázva ke-
verd a tésztához.
• Kenj ki egy tepsit az elsô hozzávalóval, vagy
béleld ki sütôpapírral, öntsd bele a tésztát, és
süsd meleg, de nem túl forró sütôben kb. más-
fél óráig. A sütô ajtaját ne nyitogasd sûrûn, de

vigyázz, hogy a tészta meg ne égjen. (Jó
irányadó lesz az 1Kor. 12,17-ben utolsóként
említett érzékszerved.)
Néhány gondolat: 
• Sütni fiúknak is szabad!
• A munkához kérheted felnôtt segítségét. 
• A sütôt melegítsétek be elôre, hogy mire a
massza elkészül, a sütô is forró legyen. Ha hi-
deg sütôbe teszed, nem fog sikerülni.
• Miközben készíted, gondold ki, kinek adsz
belôle kóstolót ajándékként, szereteted jeléül.

2. Színezd ki a képet! Tudod-e, hogy kit áb-
rázol és hogyan gondoskodott róla Isten?
(Történetét olvasd el az 1.Királyok 17. feje-
zetében.)
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EGYÉB ALKALMAINK
– Férfi bibliaóra minden hó 2. keddjén du. 6 óra-

kor
– Páros kör minden hó 3. péntekjén du. 6–8

óráig – gyermekmegôrzéssel
– Baba-mama kör minden hó 1. és 3. csütör-

tökjén de. 1/2 10–1/2 12 óráig – gyermek-
megôrzéssel

– 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

– Skót Misszió (VI. ker., Vörösmarty u. 51.)
szerdán du. 3 órakor bibliaóra 

FIATALOK KONFIRMÁCIÓJA
HITVALLÁS ÉS FOGADALOMTÉTEL

Május 22. 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

este 1/2 7 óra: TIMÓTHEUS
ifjúsági kör (20 éves kortól)

Csütörtök du. 3 óra: gyülekezeti bibliaóra
du. 5 óra: DÁNIEL ifjúsági kör 
(16–20 éveseknek torony földszint)

Péntek du 1/2 5 óra: MOSOLY ifjúsági kör
(14–17 éveseknek, torony I. emelet)
du 6 óra: konfirmáltak ifjúsági köre
du 1/2 7 óra: felnôtt ifjúsági kör

Minden hónap utolsó hetében, szerdán,
du. 6 órakor összevont közös bibliaóra

Minden hónap elsô vasárnapján
du. 5 órakor zenés áhítat 

Minden hónap harmadik vasárnapján
du. 5 órakor ifjúsági istentisztelet 

Gyülekezeti hittanórák és konfirmációi órák 
hét közben korcsoportok szerint

Énekkari próba
Hétfô du. 6 óra és vasárnap de. 9 óra 

NAGYHETI ELÔKÉSZÍTÔ ALKALMAK
Április 18–21-ig, hétfôtôl csütörtökig
minden este 6 órakor

NAGYHÉT–HÚSVÉT–PÜNKÖSD
ünnepi ISTENTISZTELETI REND

Április 22., Nagypéntek
de. 10 óra úrvacsorás istentisztelet
este 6 óra úrvacsorás istentisztelet

Április 24., Húsvétvasárnap
reggel 8 óra úrvacsorás istentisztelet
de. 10 óra úrvacsorás istentisztelet
du. 5 óra úrvacsorás istentisztelet

Április 25., Húsvéthétfô
de. 10 óra úrvacsorás istentisztelet

Június 2., Mennybemenetel ünnepe
de. 10 óra úrvacsorás istentisztelet
este 6 óra úrvacsorás istentisztelet

Június 12., Pünkösdvasárnap
reggel 8 óra úrvacsorás istentisztelet
de. 10 óra úrvacsorás istentisztelet
du. 5 óra úrvacsorás istentisztelet

Június 13., Pünkösdhétfõ
de. 10 óra úrvacsorás istentisztelet

FELNÔTT KONRIRMÁCIÓ
Március 27. vasárnap de. 10 óra


