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„Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai,  
aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet,  

aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!”
Ézsaiás 52,7

Füle Lajos: Sakkfigura
Egyszerű sakkfigurád vagyok
én Neked, Uram,
lovad, parasztod, futód,
amit akarsz, ahogy akarod.

Sosem akartam király lenni,
bástyának se lennék jó, tudom,
de jó a Te kezedben lenni,
s odaállni, ahova akarod,
ahová bölcs gondolataid
vezényelnek, s veszteg maradni, míg
kegyelmesen új jelt nem ád kezed.

Vidd velem győzelemre gondolataidat!
S ha néha netalán
ki is ütnek démoni erők,
végy kegyelmes kezedbe újra,
rendelkezz velem!

Egyszerű sakkfigurád vagyok
én Neked, uram!
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Ahhoz, hogy ezt a rövid zsoltáridé
zetet jól értsük, tanácsolom minden 
Kedves Olvasónak, olvassák el az egész 
73. zsoltárt. A téma ugyanis örök zöld. 
Ma éppúgy feltesszük a kérdést ma
gunknak: miért megy az egyiknek jól, 
sőt: nagyon jól, pedig hazudik, nem 
dolgozik, semmi mást nem tesz, csak a 
kapcsolati tőkéjét kamatoztatja. Ez zel 
szemben miért van az, hogy aki be
csü le tesen igyekszik dolgozni, megte
szi, ami tőle telik, nehéz, sőt szorult 
hely ze tek be kerülhet: gáz, villany, 
víz szám la gondok és hasonlók. 

A zsoltáros becsülettel vé gig gon dol
ta ezeket, és Isten elé vitte kérdéseit. 
Az tán Isten jelenlétében egy olyan, 
szá má ra egyértelmű látást kapott, amit 
nem befolyásolhatnak sem pillanatnyi 
ne he zek, sem pillanatnyi örömteli dol
gok. 

Az egyik, amit megértett: milyen 
a mi emberi életünk. Röviden és tö
mören: bár szeretnénk mindannyian 
erősnek, hatalmasnak látni magunkat, 
a valóság más: a kb. 7,5 milliárd em
ber között majdnem akkorák vagyunk, 
mint a homokszem a tengerparton, ki
csik. Ezt bármikor bebizonyíthatja ne
künk egy láthatatlan piciny vírus, amit 
nem tudunk kikerülni. És önmagunk
ban erőtlenek vagyunk, mert nincs ha
talmunk megváltoztatni sem másokat, 
sem önmagunkat. Ilyenkor teszik fel a 
kérdést a pesszimisták: akkor mi értel
me van az életnek?

A másik oldalt is nézzük meg most. 
A bajok sokszor ott kezdődnek, hogy 
nem a megfelelő személlyel osztjuk 
meg kérdéseinket. A zsoltáros helyes 
utat választott, és ha ma meghívhat
nánk egy beszélgetésre, ugyanazt ta
nácsolná: Életed megtervezőjével, 
meg al kotójával, az örökkévaló bölcs 
Isten nel beszéld meg minden kérdése
det. Mert tartós, és hosszú távon érvé
nyes válaszokat csak Ő tud adni. De 
benne az a páratlan csoda, hogy amit 
a kezébe teszünk – életünkkel együtt 
–, annak van tőle való megoldása. 

Csak egy példa. Egy kis faluban hit
re jutott egy feleség. Férje egyre nehe
zebben tűrte felesége „új hóbortját”, 
bibliaóra, istentisztelet stb. Aztán el is 
költözött. De az öt éves kisfia édes
anyjával elkezdett imádkozni: Istenem! 
Kérem, add vissza az apukámat. A 
rész le teket nem írom le, de több hó
napos imádságra imameghallgatás 
lett a válasz. Egy házaspári hétre már 
együtt mentek el, és ma már nem csak 
együtt van a család, hanem együtt is 
te szik le életük nehezeit, kérdéseit az 
ed dig távoli Isten, de ma már mennyei 
Édes atya kezébe. 

Akár akarjuk, akár nem, tudomásul 
kell vennünk: vannak mulandó dol
gok, és vannak örökkévalóak. Életünk, 
időnk, erőnk mulandó. Mindaz, amit 
Isten Krisztusban tett a magára a szent 
Istentől örök ítéletet vonó emberért, 
hisz Krisztus életét adta életünkért 

Elvehetetlen
„Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívem kősziklája  

és az én örökségem te vagy, Istenem, mindörökké”
Zsoltárok 73,26
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váltságdíjul, kiváltva az örök ítélet, a 
go nosz rabságából, nos, ezek soha el 
nem múló isteni tények. És egyszer 
mindenkiről ki fog derülni: kire, mire 
építette örök sorsát.

A zsoltáros a Krisztussziklát (Máté 
7, 2427) fogadta el Istentől, és elvehe
tetlen örökséget talált. Én is ebből élek 
most, miután feleségemet Isten haza
hívta mellőlem. Mégis van az életem
nek egy olyan kőszikla alapja, amelyik 

minden nehéz kérdés között megtart.
Természetesen, én ezen nem nyitok 

vitát senkivel, aki másként lát. De az 
én életemben igaz. És ez ma is békes
séggel, biztonsággal ajándékoz meg.

Ezt kívánom szeretettel minden 
Kedves Olvasónak: Istennél el van ké
szítve számodra is Krisztusban ez a 
szikla, s amikor életedet rá építed, bé
kességet, biztonságot találsz.

Tariska Zoltán lelkipásztor

Július 8tól 14ig 59 gyermek részvé
telével zajlott a Papptanyai gyerektá
borunk. A hétre 9 fős szolgálói csapat 
állt össze Csizmadia Márta hitoktató, 
kántor és énekkarvezető vezetésével. 
He ten a gyülekezet tagjai vagyunk, 
raj tunk kívül jött még egy, Márta által 
ko ráb ban is ismert női szolgáló, vala
mint három további asszony a konyhai 
fe la datok ellátására (ketten közülük 
szin tén a péceli gyülekezetből). 

Idén az előző évihez képest csak
nem megkétszereződött a jelentkező 
gyerekek száma, illetve az életkori 
szórás is nagyobb volt (8 és 14 éves 
korúak is voltak). Így a nagyjából az 
előző éviekhez hasonló létszámú szol
gálói csapat a korábbiakhoz képest 
komolyabb kihívás elé nézett. Nem 
titok, hogy a hét előtt voltak kisebb 
félelmeink a nagy létszámot illetően. 
Ezek azonban hála Istennek végül nem 
igazolódtak be. A magas létszámból 
legfeljebb olyan problémáink adódtak, 
mint a dupla mennyiségű gyerek le
csendesítéséhez szükséges többlet idő 
kivárása egyegy alkalom vagy étkezés 
előtt. Ilyen létszám mellett az étkezé

Beszámoló a Papp-tanyai gyerektáborról
seket nem tudtuk egy közös helység
ben lebonyolítani, illetve komolyabb 
szer vezést igényelt minden közös 
prog ram. Ezeken túlmenően viszont 
nem volt különösebb gond a részt ve
vők magas számával. A héten elenged
he tet len volt Márta határozottsága és 
rá ter mettsége, akinek az egész hét 
so rán megvolt a tábor levezetéséhez 
szük séges tekintélye. Ebből következő
en komolyabb fegyelmezésre sem volt 
szükség. 

A tábor öt napján keresztül Mózes 
életének különböző állomásaival fog
lal kozó sorozatot vettünk végig a 
gye re kek kel, születésétől egészen az 
Egyip tom ból való kivonulásig. A törté
ne te ken keresztül a tanítás mindig a 
ke gyel mes és cselekvő Istenre igyeke
zett irányítani a hallgatóság figyelmét. 
Az ezzel kapcsolatos reggeli áhítatokat 
Márta tartotta délelőttönként, amelyek 
során nagyon jól lekötötte a kisebbek 
figyelmét is. A történeteket interaktí
van, érdekesen, és minden résztvevő 
korosztály számára érthetően mondta 
el. Meggyőződésünk, hogy Isten olyan 
különleges ajándékokkal áldotta meg 
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Az idei evangélizációs táborunkat 
2012. augusztus 12. és 17. között tar
tottuk a sokak által kedvelt Papp
tanyán. A péceli ifjúság mellett idén 
is voltak közöttünk Jászberényből, 
Kassá ról, Budapestről valamint Isa
szeg ről, és ismét érkeztek közénk új 
tá bo rozók is, akikkel reméljük jövőre 
is találkozhatunk. 

Hetünket szerdáig egy hidegfront 
övezte, így többen elkaptak egy erő
sebb náthát, de hála Istennek, mára 
mindenki kigyógyult a betegségből.

őt, amelyek képessé teszik arra, hogy 
a gyermekek között végzett szolgálat
ban megfelelően helyt tudjon állni. 

Az áhítatokat csoportos beszélge
tések követték, amiket korosztály, va
lamint nem szerinti bontásban több 
helyszínen vezettünk. Az idősebb lá
nyoknál nagyon jó, helyenként meg
hitt csoportbeszélgetések hangzottak 
el. Látható volt a résztvevőkön, hogy 
érdeklődnek a felvetett témák iránt, 
lelkesen kérdeztek, és jó hozzászólá
sokat hallhattunk tőlük. Az idősebb 
fiúk valamivel kevésbé voltak aktívak 
a beszélgetések során, ennek ellené
re itt is beszélgetőssé tudtuk tenni az 
alkalmak jellegét. Ami ennél is fonto
sabb, az Isten és ember viszonyával, 
valamint Jézus Krisztus evangéliumával 
kapcsolatos kérdéseket is meg tudtuk 
vitatni a mózesi történetek keretében. 

Evangélizációs  
ifjúsági tábor  

2012

A legkisebb gyerekekkel Márta foglal
kozott két segítővel, ahol aranymondá
sokat tanultak, és közösen töltötték ki 
a témához kapcsolódó feladatlapokat.

Az esti lelki alkalmak során egyegy 
segítő tett röviden bizonyságot arról, 
hogyan ragadta meg őt Isten kegyel
me, és mit jelent számára Jézus, mint 
Megváltó.

Összességében egy fárasztó, de na
gyon jókedvű, és tartalmas héten va
gyunk túl. Hálás a szívünk Isten mun
kájának minden apró mozzanatáért, 
amit rajtunk keresztül végzett a hét so
rán, valamint azért is, hogy megőrzött 
bennünket épségben és biztonságban, 
komolyabb balesetek nélkül. 

Busz Tamás, Gulydi Gábor, Margit Lídia, 
ifj. Mikolicz Gyula, Nagy Zsófia, Vezsenyi 

Bálint, Vezsenyi Zoltán (segítők)

A reggeli áhítatokat Szabó Éva be
osztott lelkész tartotta. A hét témája 
az etióp kincstárnok megtérése volt 
(ApCsel 8,2639). A délelőtti alkal
makon végigvettük, hogy ő miként 
értette meg Isten Igéjét és akaratát 
Fülöp apostol szavain keresztül. Isten 
humora, hogy vasárnap az istentisz
te le ten is a szerecsen komornyik 
meg té réséről hallottunk és ezzel to
vább bő vültek ismereteink a törté
netről.

Az áhítatot csoportos beszélgeté
sek követték, melyeken a 1416 év 
közötti fiatalok Zoli bácsi, a többiek 
pedig Évi vezetésével vehettek részt. 
Ezek az alkalmak adtak rá lehetősé
get, hogy az aznap délelőtt, és eset
leg az előző este hallottakat közösen 
is átismételhessük, részletekre bont
hassuk, és ennek alkalmával jobban 
megérthessük a mondanivalóját. 
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A délutánjaink szabadon teltek, 
gyak ran sétáltunk a tanyán kívüli 
te rü le teken, találkoztunk a környék 
va don élő állatai közül is párral, sze
rencsére csak távolabbról. A délutá
nok állandó programja volt a meden
ce lehetőségeinek minden módon 
való kihasználása, a hét végére szin
te minden lány megtapasztalhatta, 
hogy milyen ruhástól a medencében 
lan dolni. Összességében jól teltek a 
délutánok, mindenki jól érezte ma
gát, baleset nem történt, több nem 
is kellett.

Az esti áhítatokon Tariska Zoltán 
lel ki pásztor szolgált. Az alkalmak 
össze foglaló néven a „tartós” címet 
kapták, mivel Zoli bácsi minden este 
egyegy, az életünkben fontos szere
pet betöltő – jó esetben –, tartós do
logról tartott nekünk áhítatot. Hétfőn 
a tartós életalapról (Máté 7, 2427), 
kedden a tartós életútról (János 14,1
6), szerdán a tartós élettáplálékról 
(János 6, 3537), csütörtökön a tar
tós életvilágosságról (János 8, 1214) 
majd pénteken a tartós barátságról 
(János 15, 1215) hallhattuk az Igét. 
Ezeken az alkalmakon a konyhán 
szolgálók is velünk lehettek, nekik 
ezúton is szeretnénk megköszönni, 
hogy gondoskodtak a testi tápláléka
inkról. Az esti alkalmak után minden 
napot az „Ó terjeszd ki Jézusom” 
című énekkel zártunk.

Ha megkérdezzük a táborozókat, 
legtöbbjüktől biztosan pozitív érté
kelést hallunk a hétről. Igeileg is tar
talmas volt, és a végére biztos, hogy 
mindenki nemcsak egy kellemes em
lékkel gazdagodott.

Krett Anna, Szabó Timi, Nagy Kinga

Tátrai beszámoló
Gyülekezetünk ifjúsági hitmélyítő 

tábora idén is Felvidéken, Svitben ke
rült megrendezésre július végén. Svit 
egy gyönyörű helyen, a MagasTátra 
közelében fekvő kisváros. 

Délelőttönként Földvári Tibor pa
saréti beosztott lelkipásztor előadá
sait hallgathattuk Jézus imádságairól. 
A Bibliában több helyen olvashatjuk, 
hogy Jézus az Atyához imádkozik. 
Krisztusnak szüksége volt az Istennel 
való kapcsolattartásra, ahogyan a hívő 
embernek is szüksége van az Atyával 
való állandó közösségre. Számomra az 
egyik legmeghatározóbb gondolat az 
volt, hogy erre az állandó közösségre, 
kapcsolattartásra az Atya is ugyanúgy 
vágyik, mint a hívő emberek. Szó volt 
még többek között a személyes csen
desség fontosságáról, az egymásért 
való imádság felelősségéről, az ima
harcokról, arról, hogy Jézus is tusako
dott imádságban a fontos események, 
nehézségek előtt (pl. a Gecsemáné
kertben). Krisztus imádkozásaival pél
dát is adott nekünk, Ő mindig tudta a 
fontossági sorrendet, hogy mikor fon
tosabb az Atyával való közösség, mint 
bármi egyéb.

Esténként bizonyságtételeket hall
gathattuk ifink egyegy tagjától, ennek 
az esti sorozatnak a címe: Krisztus, a 
kőszikla volt. Ezek a rövid alkalmak 
arról szóltak, hogy a bizonyságtevőnek 
személy szerint mit jelent az adott ige, 
amelyben Krisztusról, mint kőszikláról 
volt szó.

Az igei alkalmakon kívül többször 
kirándultunk a környező történelmi 
magyar városokba, megtekintettük 
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Nem könnyű szavakba, mondatok
ba sűríteni egy ember életét, és még 
kevésbé könnyű mindezt múlt időben 
megfogalmazni. Tiszteletes asszo
nyunk, Marika személye, élete, hite 
olyan lelki örökséget hagyott ma ga 
után, amely mindazok számára ma ra
dandó emlékké lett, akik ismerhet tük 
őt. Nemcsak emlékké, hanem hitét 
tekintve követendő példává is vált. 

Pál apostol a Galáciabeliekhez írt 
levelében (Gal 2,9.) olyan személyek
ről ír, akik „oszlopokul tekintetnek”. 
Lelki értelemben, hitben Marika ilyen 
oszlop volt. Biztos pont, teherhor
dó. Hordozó szeretettel, imádságban 
mások terheit felvevő oszlopa volt 
gyülekezetünknek. Nemcsak hivatás
nak tekintette feladatát, hanem az 
Úrtól kapott küldetésnek, megbíza
tásnak. Jézus Krisztusban kapott ke
gyelemért hálából odaszánta egész 
életét Isten szolgálatára, és az Úrral 
való élő, hitbeli kapcsolata áldottá 
tette munkálkodását. 

Így jelentett sokak számára áldást, 
útmutatást a lelkigondozói segítsé
ge, beteglátogatásai, a házi úrva cso
raosztások, a babamama körben 
va ló szol gálata, valamint a kis kon fir
man du sok tanítása, a női órák veze
tése és istentiszteleti szolgálatai. 

Szelíd, csendes, alázatos lélekkel 
végezte a rábízott küldetést. Olyan 
szolgája lehetett Istennek, aki az Ígét 

Késmárk és Lőcse gyönyörű belváro
sát, épületeit. Egy rövidebb, valamint 
egy egész napos túrát tettünk a Magas
Tátrában. A hét elején a Csorbató 
környékén túráztunk, az elszántabbak 
a sziklákon felmászhattak egy vízesés 
tetejére, a kényelmesebbek lanovkával 
néhány perc alatt feljuthattak egy má
sik hegycsúcsra. Második nap tartot
tuk az egész napos túránkat, először 
a Popráditóhoz kirándultunk, majd a 
kitartóbbak még egy több mint 2000 
méter magasan fekvő tóhoz is felmász
hattak egy elég meredek szikláskö
ves hegyi úton, ahol már foltokban 
havat is találtunk. Isten kegyelméből 
az időjárás a borúlátó előrejelzésekkel 
szemben végig kellemes, és kiválóan 
alkalmas volt arra, hogy a tervezett 
programokat megtarthassuk. 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy vé
gig megőrzött minket a hét folyamán, 
és egy jó hangulatú héten vehettünk 
részt, ahol hitben mindannyian növe
kedhettünk.

Mikolicz Ákos

Megemlékezés
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„Az igaznak emlékezete áldott.” 
Példabeszédek 10,7.

mindig hitelesen hirdette, mert teljes 
szívvel szerette és követte megvál
tó Urát. Mély lelki üzenete volt va
lamennyi igemagyarázatának. Soha 
nem volt felszínes a mondanivalója. 
Isten Igéjét mélyen „hasogatta”, ke
resve az Úr útmutatását, akaratát és 
továbbadta számunkra a felülről ka
pott lelki üzenetet. 

Több, mint húsz évnyi ismeret
ség fűzött hozzá. Első találkozásunk 
Biatorbágyon történt. Komoly hite 
mély nyomokat hagyott bennem már 
az első találkozásunk alkalmával is. 
Utolsó találkozásunk pedig egy verő
fényes délutánhoz fűződik. Nem sej
tettem, hogy utolsó lesz ez a találko
zás, mert mindvégig reménykedtem 
a teljes felépülésében. Munkából ha
zajövet találkoztunk össze azon nap
sütötte délutánon. Kérte, ha van ked
vem, kísérjem el a sétájára. Öröm 
volt látni a gyógykezelések hatására 
visszatérő fizikai erejét, lelkileg pe
dig a reménységét. Körbekerültük az 
egész Apáca dombot anélkül, hogy a 
sétától kimerült volna. Nem fogytunk 
ki a szóból. Annyi mondanivalónk és 
közös gondolatunk volt, hogy rövid
nek bizonyult hozzá a séta. Istennek 
sokféle és gazdag ajándéka közül kü
lönösen is kedves az övéinek a lelki 
egysége, azonos hitbeli látása, érték
rendje.

Földi eltávozása után, még így, hó
napok múltán is küzd bennem a hit 
és a csupán emberi értelem. Úgy 
gon do lom, hogy nem vagyok egye
dül ezzel. Emberileg nehéz a múlt 
időt használni vele kapcsolatban, de 
ugyan ak kor „Tudjuk, hogy ha e mi 
földi sátorházunk elbomol, épüle
tünk van Istentől, nem kézzel csinált, 
örökkévaló házunk a mennyben.” 
(2Kor 5,1.)

Az Istenbe és az Ő egyszülött 
Fiába, Jézus Krisztusba vetett hit és 
bizalom, annak a teljes bizonyossága, 
hogy mennyei Atyánk jó, irgalmas, 
és nem ejt hibát, átsegít a veszteség 
feletti fájdalmon. Ugyanez a hit se
gít meglátni azt az isteni kegyelmet, 
amely egykor Marikát megragadta, 
elhívta, hordozta, áldott szolgálatba 
állította, és örök élettel ajándékozta 
meg. Hitben követendő példát ha
gyott mindannyiunk számára. Emléke 
legyen áldott örökké!

Vajai Rózsa

Tariska Zoltánnéról, Marikáról
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Rövid időn belül 
másodszor te me
tett olyan lel ki
pász tort a gyü le
ke zet, aki hosz

szabb időn át itt szolgált. Marikát fér
jével, Zoltánnal együtt 1994ben vá
lasz totta meg a gyülekezet a nyugdíjba 
vonuló Orosz Ferenc helyére. 
Hajdúböszörményben született egy 
gazdálkodó család harmadik gyerme
keként. Szülei hitben jártak, és a hit
ben összesen 4 gyermeket vállaltak. 
Általános iskolai és gimnáziumi tanul
mányait szülővárosában végezte, a 
lányoktól általában ismert szorgalom
mal. Édesapjának egyik unokatestvére 
volt Sükös Pálnak, a Keskeny Úton 
írójának felesége. Így gyermekkorá
ban többször nyaralhatott Csenyétén, 
Pali bácsiéknál. Majd bekapcsolódott 
Tiszavárkonyban keresztapjánál, édes
anyja testvérénél Fekete Péter és fele
sége Layer Irénke (péceli származású) 
keresztgyerekeknek szervezett nyári 
heteibe. A szülői ház, a gyermek és 
ifjúsági konferenciák jó magvetésnek 
bizonyultak lelkében. Csendesen, de 
határozottan bizonyosságra jutott Isten 
Krisztusban felkínált kegyelméről. A 
pályaválasztás közeledtével – 1974 – 
elsőre még nem vallott színt, tartott 
tőle, hogy emiatt sokakat erős politikai 
nyomás alá helyeznének iskolájában, 
édesapja munkahelyén, de amikor ki 
kellett tölteni a jelentkezési lapokat, 
már csak egyet jelölt meg célként: a 
teológiát.

A teológián is szorgalmáról volt is
mert. Az akkori nagy lelkészhiány mi
att már negyedéves korában gyüle
kezetbe küldték ki szolgálni. Először 
Tiszabezdéden volt 2 hónapot, majd 
Kokadra rendelték ki, ahol másfél évig 
végezte lelkipásztori teendőit a tanulás 
mellett. 1978. augusztus 31én kötött 
házasságot Tariska Zoltán lelkipásztor
ral. Férje ekkor már a Szatmár me
gyei Ópályi lelkipásztora volt. Marikát 
a 3. faluba, Paposra rendelték ki. 7 
és fél évig szolgáltak együtt ebben a 
két faluban, majd 1984ben Fekete 
Péter megbetegedése után a jászbe
rényi gyülekezet hívására és Isten kül
désére lettek Jászberény lelkipászto
rai. Mindhárom korábbi helyen Isten 
vezette őket, időnként nehéz utakon, 
de mégis gazdag áldásai között. A küz
delmekben ez adott a kegyelemben 
megújuló hitet, erőt nekik. 1994 óta 
szolgáltak gyülekezetünkben. Marika 
kapta a lelkigondozás, a bölcs, szere
tetteljes beszélgetés kegyelmi ajándé
kát. Isten ezt sokak életében használta 
fel, és áldotta meg. Mély bibliaisme
rete alapján kívánta mások életét is 
Isten felé segíteni. 2010. októberében 
betegedett meg, és 2011. márciusában 
vált ismertté: áttétes rákos. Ezekben a 
nehezekben is az Úr vette kegyelmes 
karjaiba, és vitte végig a betegség más
fél évén. 2012. június 25én hívta haza 
Megváltója közülünk az örök életbe.  

Tariska Zoltánné Tatár Mária
(1956 – 2012)
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A Harangvirág Óvoda legnagyobb
jaival a nyár végén nagy dologra vál
lalkoztunk: a szülőktől elbúcsúzva 
buszra szálltunk, hogy felfedezzük 
Bajótot és környékét. 

Első utunk a szálláshelyhez ve
zetett, ami a Bajóti Plébánia épü
letében volt. Egy rövid piknik után 
elindultunk Visegrádra. A visegrádi 

vár zegzugos termeiben megismer
kedtünk a korabeli emberek minden
napi életével: ruházatával, ételeivel, 
táncmulatságaikkal, fegyvereikkel, és 
állataikkal. A szállásunkra érkezve a 
sok látnivalótól kissé elfáradva, nagy 
örömmel vettük, hogy Magdi néni 

finom gulyáslevessel várt minket.
A héten Gedeonról beszélget

tünk, amikor Izráel serege a sokkal 
nagyobb túlerőben levő Midián el
lenséges sereggel szemben mégis 
győzelmet arat Isten segítségével. 
Emberileg nézve sok helyzet van az 
életünkben, ami lehetetlen, Istennel 
azonban mégis lehetségessé válhat. 

A héten megtanult énekünk is erre 
tanított minket: 

„Lépésről, lépésre,  
hadd követlek Jézus, 
Mindenkor, minden úton,  
hadd szolgállak Jézus.”

„Lépésről lépésre...”
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Kedden délelőtt egy árnyékos kuc
kót keresett mindenki magának, 
hogy belemerülhessen a játékba, 
kézműveskedésbe, fürdésbe. A dél
utáni csendes pihenő után Esz ter
gom ba mentünk, ahol megnéztük a 
Bazilikát, majd kisvonattal körbe jár
tuk a várost, a hajóról pedig a festői 
szépségű tájat csodáltuk meg.

Szerdán egy nagy túrával lett pró
bára téve mindenkinek az ereje és 
kitartása. A kitűzött célunkat elérve a 
gyerekek nagy izgalommal fedezték 
fel a már ismerős Esztergomi Bazilika 
kupoláját a távolban, a közelben 
pedig egy barlangban lakó denevér 
családot. A kitartó túrázás jutalma 
a nagyszerűen megépített bajóti ját
szótér meglátogatása volt, amit kitö
rő örömmel vettek birtokba – bána
tukra csupán néhány órácskára. 

Közkívánatra csütörtökön újra el
látogattunk a község játszóterére, 
megnéztük az ottani katolikus temp

lomot, végül a hetet egy tábortűzzel 
megvilágított közös együttlét zárta. 
Megajándékoztuk egymást egyegy 
énekkel, verssel. Előkerültek a nyár
sak is, rá egy kis szalonna, hagyma; 
és természetesen az elemlámpák.

A pénteki nap már a hazautazásról 
szólt. Pakolás, rendrakás, utazás, és 
délben a Duna parton elfogyasztott 
ebéd. Pécelre érkezve mindenki nagy 
örömmel látta viszont szüleit, soksok 
élménnyel, mesélnivalóval, mert min
denhol jó, de legjobb otthon.

Hálásak vagyunk Istennek a bajóti 
táborért, a jó hangulatú együttlétért, 
kikapcsolódásért, a szép élménye
kért, és a sok finom ételért, amiben 
részünk lehetett, de legfőképpen 
azért, hogy Isten ott is megőrzött 
minket, velünk volt, és szívünkbe 
zárhattuk, hogy lépésről lépésre kö
vethetjük őt, mint Urunkat és szerető 
Istenünket.

Kiss Noémi óvodapedagógus

Túrmezei Erzsébet:

A BIRODALMAM

Lélek, én lelkem, hogyha ismernélek!
Ha bejárhatnám a határidat!
– Neki indulok s olyan szövevényes...
a folyamain nincsenek hidak. –
Ha ismernélek, s tudnám, mihez kezdjek!
Mélységeidből titkok integetnek.

Lélek, én lelkem, mért vagy nyughatatlan?
Megfélemlítőn zúgsz, morajlasz folyvást.
S én idegenül önbirodalmamban,
remegve tartom kezemben a kormányt.
Koldus királyod, mit tegyek veled?
Merre keressek segítő kezet?

Lélek, én lelkem, hol van az a Mester,
Ki téged ismer, minden titkodat?
Aki zúgó folyamaidon által
hidat fénylő szivárványból vonat...
Ó, jöjjön, akár zúgó harsonával,
akár simogatóan, csendesen:
én koronámat lábához teszem.
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„Méltó a munkás a maga bérére” 
(Lukács 10,7). Amikor a magunk által 
elvégzett munkára tekintünk, bizonyá
ra rögtön eszünkbe jut ez az igehely. 
Amikor lát ha tó a munka „végterméke”: 
a kenyér, a ház, az autó, talán eszünk
be jut, hogy mindez a péket, a kő
művest és az autószerelőt is megilleti. 
Ha betegek vagyunk, vagy látjuk gyer
mekünk fej lő dését a tanulásban, vagy 
a munkába sietünk tömegközlekedési 
eszközzel, bizony az orvosok, tanítók, 
busz és vonatvezetők munkájára is 
hálával gondolunk vissza. 

De mi a helyzet azokkal, akik lelki 
út mu tatást igyekeznek nekünk adni? 
Megbecsüljüke a munkájukat? Hiszen 
ez a lelki útmutatás, a Biblia olvasása, 
tanulmányozása, Isten vezetése adhat
ja, adhatná meg nekünk azt a napon
kénti lelki többletet, ami szükséges ah
hoz, hogy helyt álljunk a családban, a 
munkában. A lelki munkásoknak sok 
olyan emberileg lehetetlen feladattal 
kell megküzdeniük, ami erejüket meg
haladja: betegeket látogatni, koporsók 
mellett megállva lelket önteni a hoz
zátartozókba, anyagi nehézségekben 
lévőket, munkát keresőket bátorítani, 
és még sorolhatnám. Ez a lelki mun
kás, a lelkész kötelessége – mondjuk. 
Ez mind és még sok minden egyéb 
el vár ható tőle – hiszen ezért kapja a 
fize tését.

Ezért kapja a fizetését… Na de ki
től is? Mi, akik a református egyház 
pénz ügyeibe belelátunk, elmondhat
juk, hogy ezt a lelki munkát az állam 
bi zony egy huncut forinttal sem támo
gatja. A lelkészek nem állami alkalma
zottak és nem kapnak állami fizetést. 
A lelkész fizetését az adott gyülekezet 

a meglévő forrásaiból igyekszik kigaz
dálkodni. Nálunk az egyházfenntar
tás, és a perselypénz fordítható erre a 
célra, és bizony sokszor nem könnyű 
megoldani ezekből a bérek kifizetését.

Persze nemcsak a béreket kell kigaz
dálkodnunk ebből, hiszen a templom, 
a gyülekezeti ház, a parókia, a beosz
tott lelkipásztori lakás és a ravatalozó 
fenntartási költségét (víz, gáz, villany), 
illetve karbantartását, felújítását is 
meg kell oldania a Presbitérium nak, 
ami éves szinten kb. 5 millió forint. 
Ezt a meghirdetett céladományokból 
(épü let felújítás), temetői bevételekből, 
illetve a gyülekezeti kiadónk bevételei
ből igyekszünk fedezni.  „Hát annak itt 
van az ideje, hogy ti magatok faburko
lattal díszített házakban lakjatok, ami
kor a templom még romokban hever?” 
(Haggeus 1,4) – kérdezhetné tőlünk 
is a próféta. Bár romokról még nincs 
szó, de bizony a gyülekezeti házon, 
a temp lomon és a temetőben is több 
sürgős és fontos – nagyobb anyagi rá
fordítást is igénylő – javítani való volna, 
amelyeket, ha időben nem javítunk 
ki, állapotuk az anyagiak hiányában 
tovább fog romlani. 

A Presbitérium tisztelettel kéri, hogy 
akik idén még nem fizettek egy ház
fenn tartási járulékot vagy adományuk
kal a gyülekezet épületeinek felújítási 
mun ká i hoz hozzá tudnak járulni, az er
re a célra szánt összeget a lelkipász to ri 
hivatalban vagy a 1174233120090364 
bankszámlaszámra fizessék be.

A Presbitérium nevében előre is 
hálásan megköszönve minden ado
mányt, tisztelettel:

„Aki bőven vet, bőven is arat.” 
(2 Korinthus 9,6b)

Kovács Gergely,  
a Gazdasági Bizottság elnöke
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Április 8-án délelőtt úrvacsorás isten
tiszteleten ünnepeltük Jézus Krisztus 
feltámadását, a húsvét ünnepét. 
Április 9-én délelőtt szintén úrva cso
rás istentisztelet volt, ezen az al kal
mon Várdai Albert II. éves teológiai 
hall gató szolgált. Ugyanezen a na pon 
fiataljaink a Dunakanyarban kirán-
dultak.
Április 14-én az ifjúsági bibliaóra 
kere tében Ittzés István, ny. evangélikus 
lel kész tartott előadást.
Április 19-én canonica visitatio volt 
a gyülekezetben. Fónagy Miklós ny. 
esperes és Csuka Istvánné egyház
me gyei számvizsgáló áttekintették az 
egyházközség anyakönyveit és pénz
kezelését.
Április 22-én tartottuk meg a tavaszi 
ifjúsági istentiszteletünket, ahol 
igével dr. Galsi Árpád, a Kálvin Kiadó 
igazgatója szolgált. Délután pres bi te
reink is részt vettek azon a to vább kép-
ző alkalmon, amelynek házi gazdája 
ezúttal a hatvani gyülekezet volt.
Április 23-án a missziói, ifjúsági és 
diakóniai bizottság tartotta meg együt-
tes ülését, ahol közösen tekintették át 
az elvégzendő feladatokat.
Május 13-án énekkarunk is részt vett 
az egyházmegyénk kórusainak ta lál-
kozóján, ennek házigazdája idén a 
pátyi református gyülekezet volt.
Május 21-26. között bűnbánati hetet 

Beszámoló a gyülekezeti életünk eseményeiről  
2012. április elejétől 2012. szeptember közepéig

tartottunk a gyülekezeti házban, a 
helyi lelkészek szolgálatával.
Május 26-án volt fiataljaink kon fir-
mációi vizsgája a gyülekezeti házban. 
Május 27-én pünkösdi úrvacsorás 
istentisztelet keretében emlékeztünk 
a Szentlélek kitöltetésére. A konfir mál
tak ezúttal tettek fogadalmat és járultak 
első alkalommal az úrasztalához. 
Május 28-án délelőtt szintén úrva-
csorás istentisztelet volt, ezen az al
kal mon köszöntöttük a jubiláló kon
fir man dusokat, az ifjaink pedig a bia
tor bágyi országos ifjúsági csen des
napon vettek részt.
Június 4-én és 5-én a gyülekezetünk 
adott otthont az Északpesti Refor má-
tus Egyházmegye közgyűlésének, 
ame lyen az egy házmegye fennállásá nak 
60. évfordulójára is megemlékeztek.
Június 10-én tanévzáró istentisz te-
le tet tartottunk a templomban, ahol 
legkisebbjeink énekkel, szavalatokkal 
szolgáltak.
Június 22-23. között óvodánk dol go
zói nak csendes hétvégéje volt Sió fo
kon, Szabó Éva beosztott lelkész ve ze
tésével. 
Június 17-én zenés áhitatot tartot-
tunk kántorunk, Csizmadia Márta köz
re mű ködésével.
Június 24-én szeretetvendégségen 
kö szön töttük a gyülekezetünkben 
meg ke resztelt gyermekeket.
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Július 7-én vettünk végső búcsút 
Tariska Zoltánné Tatár Mária ny. be
osz tott lelkészünktől, akit hosszú, tü
re lemmel viselt betegség után június 
25én hívott haza a Mindenség Ura.
Július 9-14. között volt kicsinyeink 
nyári tábora a Papp tanyán, Csizmadia 
Márta hitoktatónk vezetésével.
Július 22-27. között volt ifjaink 
gyülekezeti hete a Tátrában (Szvit), 
amelyet Tariska Zoltán és Földvári 
Tibor lelkészek vezettek.
Augusztus 6-10. között gyermekhetet 
tartottunk a gyülekezeti házban, Balogi 
Erika, Kovács Zoltánné és Raubinek 
Gábor vezetésével.
Augusztus 13-18. között volt ifjaink 
közös gyülekezeti hete a Pappta
nyán, amelyet Tariska Zoltán és Szabó 
Éva vezettek.
Augusztus 20-25. között bűnbánati 
hetet tartottunk a gyülekezeti ház
ban, Barthos Gergely, hévízgyörki lel
kipásztor, Tar Zoltán gödöllői beosztott 
lelkész, Nagy Károly ny. lelkipásztor, 
valamint a helyi lelkészek szolgálatával.
Augusztus 25-én nyárbúcsúztató gyü-
le kezeti napot tartottunk.
Augusztus 26-án délelőtt úrvacsorás 
istentiszteleten adtunk hálát Istennek 
az új kenyérért. 
Szeptember 9-én tanévnyitó isten-
tisz teletet tartottunk a templomban. 
Szeptember 16-án gyülekezetünk 
énekkara fellépett a kassai református 
templomban, ahol az igehirdetéssel 
lelkészünk, Tariska Zoltán szolgált. 

Margit István főgondnok

A Harangvirág 
Református Óvoda 

programjai

Szeptember

28.
Harangvirág Kupa (Sportpálya)

Október

1. A zene világnapja

9. Az Óvoda születésnapja

14.i hét: 

Nyílt napok a csoportokban

Őszi kirándulások

Fogyatékkal élők napja

30. Reformáció ünnepe

December

6. Mikulásvárás

Adventi várakozás

Karácsonyi készülődés
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Anyakönyvi 
              híreink
Keresztelések
2012.04.15. Migács György és Tóth Anita 
lánya: Hanna
2012.05.20. Tímár Balázs és Szabó Anikó 
lánya: Zsófia, Tóth Gábor és Berkes Brigitta fia: 
Levente
2012.05.26. Szabó Tibor és Szécsi Éva lá
nya: Tímea
2012.06.03. Lőrincz György és Paczulák 
Edina Stefánia lánya: Emese Dalma és fia: 
Levente György, Paczulák István és Ács Beáta 
lánya: Mira és fia: István, Paczulák István és 
Kucsera Aranka Mária lánya: Edina Stefánia és 
fia: István (felnőttek), Lőrincz György és Nagy 
Erzsébet fia: Attila (felnőtt)
2012.06.10. Muszka Gábor és Arany Szilvia 
lánya: Lilla és fia: Gábor, Illés József Attila 
és Csontos Eszter lányai: Panna és Dorka, 
akab Tibor és Illés Erika fia: Attila Gergő, Busz 
Tamás és Szutner Éva lánya: Boróka
2012.06.17. Bene Gábor és Bene Zsuzsanna 
lánya: Virág Bianka
2012.06.24. Durony Levente István és Rózsa 
Andrea fia: Krisztián Levente, Nagy Zsolt 
Gábor és Fábián Tímea fia: Milán
2012.07.08. Fekete József és Posnyák Ágnes 
lánya: Dóra és fia: Márton, Posnyák Árkádia 
és Vidákovich Klára lányai: Ágnes és Klára 
Klaudia (felnőttek)
2012.07.29. Sárosi István és Danyi Mónika 
lánya: Flóra, Wenger Attila és Bánácz Brigitta 
fia: Vince
2012.08.05. Sárga Róbert és Zsíros Nóra fia: 
Dominik
2012.08.19. Mélykúti Bence Soma és 
Bardócz Edit lánya: Lara

Esküvő
2012.06.30. Golarics Gábor, Isaszeg, Báthory 
u. 8/a és Bandula Kinga, Pécel, Erzsébet sé
tány 1/a alatti lakosok
2012.07.07. Rideg Tamás, Isaszeg, Tölgyfa u. 
4. és Szabó Zsófia, Pécel, Levendula u. 14. 
alatti lakosok

Elhunytak 
2011.11.23. Kozma Józsefné (sz: Hornyai 
Etelka), Isaszegi út 17., élt 78 évet
2012.03.04. Bártfay András, Csokonai u. 17., élt 
85 évet
2012.03.08. Vass György, Március 21. u. 24., élt 
84 évet
2012.03.29. Sass Jánosné (sz: Szakál Lenke), 
Gyár u. 32., élt 84 évet
2012.03.29. Jónás Sándor, Gyár u. 9., élt 41 
évet
2012.04.15. Solti Dezsőné (sz: Jávori 
Zsuzsanna), Wesselényi u. 21., élt 90 évet
2012.04.28. Vasvári Gáborné (sz: Apáti Róza), 
Temető u. 7., élt 53 évet
2012.04.28. Pintér István, József A. u. 1., élt 72 
évet
2012.05.04. Földi Sándorné (sz: Érsek Mária), 
Pesti út 114., élt 53 évet
2012.05.05. Mészáros József, Hunyadi J. u. 
38., élt 77 évet
2012.06.02. ö. Gáll Lajosné (sz: Balogh 
Zsuzsanna), Árpád u. 1., élt 90 évet
2012.06.10. Szántó Barnabás, Völgy u. 7., élt 
72 évet
2012.06.13. Kiss Mihályné (sz: Nagy Julianna), 
Április 4. u. 22., élt 81 évet
2012.06.15. Zalatnay Ernőné (sz: Papp Edit), 
Isaszegi út 41., élt 89 évet
2012.06.20. Ducza Balázs, Kossuth L. u. 47., élt 
78 évet
2012.06.25. Tariska Zoltánné (sz: Tatár Mária), 
Kálvin tér 2., élt 56 évet
2012.07.03. Töreki Ottóné (sz: Cselőtei Margit 
Irén), Pesti út 2., élt 83 évet
2012.07.05. Bodnár Jánosné (sz: Ragó Jolán), 
Völgy u. 19., élt 80 évet
2012.07.03. Tóth Ferencné (sz: Bódi Erzsébet), 
Pesti út 113., élt 79 évet
2012.07.05. Tóth Ferenc, Pesti út 113., élt 79 
évet
2012.07.11. Batta Ferenc, Április 4. u. 14., élt 
68 évet
2012.07.18. Nagy Zoltán, Maglódi út 54., élt 42 
évet
2012.08.13. Cséki Lajos, Újtelep u. 4., élt 78 
évet
2012.08.24. Rácz József, Aradi u.18., élt 79 évet
2012.08.31. Béres András Gyuláné (sz: Holló 
Éva), Korányi u. 24., élt 63 évet
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Október
7. Gyülekezeti csendesnap (Téma: 
Emberi kapcsolataink; Igehirdetők: a 
gyülekezet lelkészei, Előadás: Sza kol
czainé Gál Éva)
21. Ifjúsági csendesnap (Szolgál:Fűtő 
Róbert, a Biblia Szövetség Budapesti 
Bibliaiskolájának tanára; Téma: konf
liktus, megbocsátás)
22-27. 18:30 óra Bűnbánati hét 
28. Úrvacsorás istentisztelet (Refor
má ció, Újbor)
28. 15 óra KassaiErdélyi képes be
számoló a Bárkában

November

18. 16 óra Nyitott Ifi

29. - december 1. 18 óra  
Bűnbánati hét

30. - december 1.  
Keresztyén könyv vásár

December
2. Adventi úrvacsorás istentisztelet

20-22. 18 óra Bűnbánati hét

23. 16 óra Gyermek karácsony

24. 15 óra Szentesti istentisztelet

25. 10 óra Karácsony 1. napja  úr
vacsorás istentisztelet

26. 10 óra Karácsony 2. napja  úr
vacsorás istentisztelet

29. 18 óra Presbiteri vacsora

31. 15 óra Óévi istentisztelet

2013. január 1. 10 óra 
Újévi istentisztelet

Házi istentisztelet 
a Bocskai u. 1. sz. alatt
kedd 15 óra
Nov. 6.: Újbor (úrvacsora)
Dec. 4.: Advent (úrvacsora)
Dec. 18.: Karácsony (úrvacsora)

Baba-mama kör 
csütörtök 10 óra
Szept. 20., Okt. 4., 18., Nov. 15., 29.
Dec. 13.

Házaskör 
péntek 18 óra
Szept. 28., Okt. 12., Nov. 9., 23., 
Dec. 7.

Negyedéves alkalmak

Berekfürdői csendeshét  
(PécelFót) 

Október 29november 2 
Helyszín:  

Berekfürdő – Megbékélés Háza 
Időpont: 2012. október 29. hétfő  

november 2. (péntek) 
Költség (szállás+étkezés): 

felnőtt (14 évtől): 22.500 Ft 
314 év: 50 % 

3 év alatt: ingyenes 
Üdülési csekket, Szép kártyát, 
Erzsébet utalványt elfogadnak.



Vasárnap
9.00 Énekkari összpróba
10:00 Istentisztelet (párhuzamosan 
a gyermekeknek: vasárnapi iskola, 
óvodások órája, gyermekmegôrzés a 
Bárkában)

Hétfô
10.30  Jézus Szíve Idôsek Ottho ná
ban istentisztelet 
18:30 Gyülekezeti imaóra

Kedd
8:00 Reggeli könyörgés

Csütörtök
18:30 Bibliaóra

Szombat
8:00 Reggeli könyörgés
17:30 Ifi imaóra
18:00 Ifi óra (kis ifi a gyülekezeti 
teremben; nagy ifi a pingpong terem
ben)

Páros héten: kedden 1/2 8tól  
nôi szólampróba.

Páratlan héten: pénteken 1/2 8tól  
férfi szólampróba.

Énekkar

Alkalmaink

Páratlan héten, pénteken 18 óra

Házaskör

Páros héten, csütörtökön 10 óra

Baba-mama kör

Minden hó elsô vasárnapján  
délután 16 óra

Munkatársi óra

missziói összejövetel
presbiteri óra
látogató délután

Negyedévente

impresszum:

A Péceli Református  
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