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ÁLDÁS, 
BÉKESSÉG! 
 

„Tebenned bíztunk eleitő l  fogva”  (90.  zso ltár)  
 
„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne aján-
dékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róm. 8.31, 32) 

Kedves Olvasóm! 

Amikor 1989-ben elkészült templomunk harangtor-
nya, a bejárat fölé a következő ige került ki: „Velünk 
az Isten.” A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy gyü-
lekezetünk lelkipásztorának lelkében a Rómaiakhoz 
írt levél 8:31 verse volt: „Ha Isten velünk, ki lehet el-
lenünk?”, de ezt túl hosszú lett volna kiírni, így végül 
annak summázata került csak 
a bejárat fölé.  
A tájékozatlan járókelő azt is 
gondolhatta magában: ezek a 
reformátusok de nagy mellé-
nyűek! Miért gondolják, hogy 
csak velük van az Isten? Miért 
ne lehetne a katolikusokkal is, 
meg az evangélikusokkal is, 
meg a baptistákkal is?  Pedig 
ez az ige nem büszkeségből 
vagy kivagyiságból, hanem 
hitvallásként került a helyére. 
Készül az új templomunk, s a 
szószék felett lesz egy színes 
körablak, benne a győzedel-
mes Bárány jelképével. Re-
formátus címerünknek ez a részlete szintén a Római-
akhoz írt levél 8:31 verseit jeleníti meg, s csak arról 
tanúskodik, hogy e világ Teremtője nagyon határozot-
tan elkötelezte magát mellettünk akkor, amikor Jézus 
Krisztust elküldte közénk. Az Isten Jézus Krisztus alak-
jában állt mellénk, s egyedül miatta mondhatjuk, 
vallhatjuk: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?”  
Az élet sok örömöt, de sok megpróbáltatást is tarto-
gat. Ez utóbbinál – főként, ha baj bajjal, szenvedés 
szenvedéssel, nyomorúság nyomorúsággal tetéződik 
– könnyen elbizonytalanodunk: valóban velünk az Is-
ten? Ha igen, akkor hogyan történhet ennyi rossz do-
log velem?  

Kedves Olvasóm! Talán Te is ilyen életérzések között

 olvasod soraimat. Figyeld hát meg, hogyan folytató-
dik ez az igevers: „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, ha-
nem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna 
nekünk vele együtt mindent?” Vagyis Isten az Ő Igé-
jében Jézus Krisztus keresztjére mutat, s azt mondja: 
„Erre a keresztre tekints! A kereszt emlékeztessen ar-

ra, hogy elköteleztem magam 
melletted. A kereszt juttassa 
eszedbe, hogy úgy szeretlek 
Téged, hogy a legdrágább kin-
csemet feláldoztam érted.” A 
kereszt biztasson, bátorítson 
arra, hogy Jézus Krisztushoz 
úgy fordulj, mint aki Veled 
akar lenni, és nem ellened. 
Kegyelmét adja, és nem ítéle-
tét. 
A keresztyén hit győzedelmes 
hit. „Ha Isten velünk”, akkor 
hiába vannak sokan ellenünk, 
mert még a pokol erői sem 
vehetnek diadalmat rajtunk. 
Jézus Krisztus ugyanis legyőzte 

e világ legnagyobb mélységeit, leghatalmasabb erőit. 
Ő a Győztes, akinek az oldalán minden helyzetben 
van értelme hinni, remélni, küzdeni. Minden helyzet-
ben, tehát akkor is, amikor az emberi latolgatások a 
törölköző bedobására sarkallnának. Akkor is, amikor 
azt mondják a szakemberek, hogy lehetetlen. Akkor 
is, amikor mások így biztatnak: úgysem vagy képes rá.  

Új templomunk körablaka istentiszteletről-
istentiszteletre egyszerre emlékeztet és biztat ben-
nünket, a győzedelmes Bárány szimbólumával hirdet-
ve az igét: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” Ezért 
hát „harcold meg a hit nemes harcát.” (1 Timóteus 
6,12)  

Faragó Csaba, lelkipásztor 
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Levél Kárpátaljáról 
Pünkösd ünnepére készülve azzal bátorít bennünket Isten igéje, hogy: „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus 
Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúsá-
gunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amely-
lyel az Isten vigasztal minket." (2Kor.1,3-4) 

Valóban nagy AJÁNDÉK ISTEN SZENTLELKE sok tekintetben. Ajándék akkor, amikor örömökben, áldások-
ban gazdag az életünk. Viszont ajándék akkor is, amikor nehézségek, problémák vesznek körül bennünket. 
Nehézségek, amikből az elmúlt hónapokban volt, és még jelen helyzetben is van részünk mind Ukrajná-
ban, mind Kárpátalján. Amikor közeledik a Szentlélek kitöltetésének az ünnepe, el kell gondolkodnunk 
azon, hogy milyen kegyelmes hozzánk a mi Urunk. Az Ő kegyelme, hogy elküldte a Vigasztalót, aki nélkül 
egyedül lennénk. Ugyanakkor Isten Szentlelke az, aki adott esetben eszünkbe juttatja a szükséges igéket, 
és egyáltalán azt, amit Jézus Krisztus tanított nekünk. De Ő indít arra is, hogy tudjuk Jézust, mint Isten Fiát 
dicsőíteni, Őt bátran megvallani, róla másoknak erővel és szeretettel beszélni, mutatni a hozzá vezető 
utat. 

Áldom az Urat azért, hogy reménytelennek tűnő helyzetben is ad reményt, a békétlenségben igazi békes-
séget, és ad olyan testvéreket, akiknek imádságra kulcsolódik a kezük értünk.  

A Római levél egyik igéjével szeretnék minden kedves határon túl élő testvérnek sok lelki áldásban gazdag 
pünkösdi ünnepet kívánni, valamint azt, hogy legyen minél többünknek boldog tapasztalata az újjászüle-
tés, amikor Isten adja az Ő Szentlelkét azoknak, akik neki engednek! 

"A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy 
bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által." (Róm. 15,13) 

Testvéri szeretettel: 
Gyurkó Miklós,  

a Kárpátaljai Református Egyház Presbiteri Szövetségének elnöke

Fókuszban az új Biblia 
Megjelent a revideált újfordítású Szentírás. A protestáns 
új fordítású Biblia szövegét gondozó Magyar Bibliatársu-
lat Alapítvány 2005. december 6-i közgyűlésén úgy hatá-
rozott, hogy megkezdi egy újabb, átdolgozott bibliakiadás 
előmunkálatait. 2006-ban megkezdődött az észrevételek 
gyűjtése, 2009-ben pedig a beérkezett észrevételek rög-
zítése és értékelése. Az új kiadás már megjelent és a ha-
gyományos nyomtatott formátum mellett telefonos 
alkalmazásként és az Interneten online is elérhető a 
http://bibliajarat.hu/ weboldalon.  

Heidelbergi Káté 20. úrnapja 
53. Mit hiszel a Szentlélekről? 
Hiszem először, hogy ő valóságos és örök Isten az Atyával és a Fiúval.1  
Másodszor, hogy ő nekem is adatott,2 engem igaz hit által Krisztusnak és Krisztus minden jótéteményeinek ré-
szesévé tesz,3 vigasztal,4 és velem marad örökké.5 
11Móz 1,2; Ézs 48,16; 1Kor 3,16; 6,19; ApCsel 5,3–4 • 2Mt 28,19; 2Kor 1,21–22 • 3Gal 3,14; 1Pt 1,2; 1Kor 6,17 • 4ApCsel 9,31 • 5Jn 
14,16; 1Pt 4,14 
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TEMPLOMSZENTELÉ S  
   Hány hónap is kell egy kis embrió kifejlődé-
séhez a kezdetektől? Az új templomunkat má-
jus 7-én, éppen 7 hónapja kezdtük építeni, és - 
ha minden a tervek szerint alakul - a kivitele-
zőnk május végére be is fejezi a munkáját. Is-
tennek legyen hála, hogy ilyen sebességgel 
tudtunk előrehaladni az épülésben! 
   Természetesen ezek után is még rengeteg 
tennivalónk marad, amit önerőből kell elvégez-
nünk. Előre is köszönöm mindazok munkáját, 
akik készségesen odaállnak majd mellénk a 
ránk háruló feladatok elvégzésében.  
   Az új templomunkat szeptember 28-án, va-
sárnap szeretnénk felszentelni dr. Szabó Ist-
ván püspök úr és Takaró András esperes úr 
jelenlétében. A templomszentelő istentisztelet 
egy 8 napos ünnepségsorozat kezdete lesz, 
amelynek keretein belül vendégeink lesznek 
Cseri Kálmán, Végh Tamás, Schaller Tamás és dr. Harmathy András nagytiszteletű urak. A templomszentelő ün-
nepségünk október 5-én, vasárnap úrvacsorás istentisztelettel zárul.  
   A templomépítésünk és gyülekezetünk programjait hírlevélben, illetve a facebookon is közzétesszük. Amennyiben 
Testvérünk hírlevelünket nem kapja, a dunaharaszti.ref@gmail.com címen jelezze igényét!  

Faragó Csaba, lelkipásztor 
 

1 Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 2Móz 23,14  
2 hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Zsolt 33,6 ; 104,30 
; Jn 3,8 ; 20,22  
3 Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszáll-
tak mindegyikükre. 4 Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken 
kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.  
5 Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöt-
tek.  
6 Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a 
maga nyelvén hallotta őket beszélni.  
7 Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, nem valamennyien 
Galileából valók-e?  
8 Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén?  
9 Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és 
Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában,   
10 Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett 
van, és a római jövevények,  
11 zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek 
az Isten felséges dolgairól.  
12 Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól: Mi akar ez 
lenni? 1Kor 14,23 13 Mások azonban gúnyolódva mondták: Édes bortól részegedtek 
meg. 
14 Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: Zsidó 
férfiak és Jeruzsálem minden lakója! Figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit je-
lent mindez!  
15 Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, 
16 hanem ez az, amiről Jóel így prófétált:  
17 „Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. Fiai-
tok és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig ál-
mokat álmodnak; 4Móz 11,29 ; Ézs 44,3 ; Ez 39,29 ; Tit 3,6 ; Jóel 3,1-5  
18 még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, 
és ők is prófétálnak.  
19 És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstoszlopot.  
20 A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja.  
21 De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. 

A Szentlélek kitöltése (Az  idézet a revideált Károli Bibiliából származik.)  

PÜNKÖSD NAPJA 

Aki nem tud a hit szárnyán 
A magasba szállni, 

Nem is tud a Megváltónak 
Szentlelkére várni. 

Ó, emberek! Krisztus nélkül 
Mit ér ünnepléstek? 

Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás, 
Ahol nincs Szentlélek. 

Azért tehát Őt várjátok! 
Őt várjátok, – eljő 

Hittel égő lelketekbe, 
Mint a nyári szellő… 

Eljön Krisztus szeretettel, 
Eljön Szentlelkével, 

Ha várjátok s imádjátok 
Pünkösdi reménnyel! 

Megtelik a szív és lélek 
Nemes indulattal, 

Ha bevonul oda Krisztus 
Teljes diadallal. 

Csak úgy lehet pünkösd napja 
Áldás, öröm, béke – 

A győzelmes, igaz hitnek 
Gyönyörű pecsétje! 

Reviczky Gyula 
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1. éves konfirmandusok: 

Dankó Anna 
Faragó Dorottya 
Gombár Levente 
Kemény Mátyás  
Kolozsvári Krisztina 
Rémik Panna 
Tész Brigitta 

 

Ki vagyok én? 
(Mátraházi konfirmandus hétvége) 

 

Mint minden évben, idén áprilisban ismét Mátraházá-
ra látogattunk, hogy egy Isten jelenlétével teli, ál-
dott hétvégét töltsünk el, konfirmandusok és ifisek 
együtt. Témánk a Ki vagyok én? kérdés volt, melyen 
belül rengeteg dolgot jártunk körbe közös zenés al-
kalmaink során.  
Két nap egészen kevésnek tűnhet, ám arra elég, hogy 
boldog pillanatok százait tudhassuk magunkénak.  
Péntek este érkeztünk meg a mátraházi Református 
Konferenciaközpontba. A finom, bőséges vacsora 
után közös igei alkalom és filmnézés következett. 
Aznap este mindannyian fáradtan dőltünk be az ágy-
ba, miközben a jól ismert „na, ma sem fogom kialudni 
magam” mondattal szórakoztattuk szobatársainkat. 
Másnap be is következett, amitől előző este úgy ret-
tegtünk: ébresztő fél nyolckor…  
A korai kelés ellenére vidám nap volt az a bizonyos 
szombati is, csordultig nevetéssel, verőfényes napsü-
téssel, ám elsősorban Isten igéjével. A gondosan át-
szunyókált szilencium után felhúztuk bakancsainkat, 
bepakoltuk hátizsákjainkat, majd búcsút intettünk a 
civilizáció biztonságos világának; túlélő túrára indul-
tunk.  
A rövid, két és fél órás úton megcsodálhattuk a ter-
mészet szépségeit, nehéz feladatokat oldottunk meg 
felettébb könnyedséggel, és spontán dalra is fakad-

tunk.  
A hatalmas táv megtétele után az esti órákban sem 
unatkoztunk. A tartalmas beszélgetések mellett el-
költött vacsorát követően ismét alkalmat tartottunk, 
majd filmet néztünk.  
Vasárnap délelőtt a mátyásföldi gyülekezettel együtt 
istentiszteleten vettünk részt az épület felszentelt 
nagytermében. A délutáni órákban búcsút vettünk 
egymástól, majd hazaindultunk.  
Természetesen jövőre is ellátogatunk jól bevált he-
lyünkre. Hogy miért is ez a nagy izgatottság? Az em-
ber akkor kezdi igazán csodálni a világot, mikor 
valóban meglátja, s rádöbben, mi minden az, mi körül-
veszi.  Mikor el van zárva a külvilágtól, akkor kezd el 
igazán töprengeni.  
Ez egyaránt igaz lehet az Úr hívó szavára is. A szür-
ke hétköznapok olykor-olykor behatárolnak minket. 
Körülvesz egy világ, amely görbe tükröt tart elénk. 

Nekünk, keresztyéneknek szüntelen Istent kell ke-
resnünk. Még akkor is, ha hatalmas nehézséget jelent 
a vele való kapcsolat megőrzése és ápolása. Közel kell 
lennünk Hozzá, mert Ő az egyedüli, aki megszabadít. 
Mikor lehetek Istenhez közel? Ha elég időt töltök 
vele.  
 

Babocsay Csenge

2. éves konfirmandusok: 

Fülöp Zsófia 
Gulácsi Fanni 
Orbán Boglárka 
Solti Mónika 
Vörös Benjamin 
Zwick Máté 
 

A konfirmandusok vizsgája május 29-én, áldozócsütör-
tökön lesz a 18 órakor kezdődő istentiszteletünkön. 
Június 4-6. között 18 órai kezdettel konfirmandus evan-
gelizációs istentiszteletek keretén belül fogunk készülni 
az úrvacsoravételre.  
A konfirmandusok ünnepélyes megáldását és úrvacso-
ravételét pünkösd második napján, június 9-én a 10 
órakor kezdődő istentiszteletünkön tartjuk. 
Hordozzuk imádságban fiataljainkat, hogy konfirmáció 
után is hűségesek legyenek református egyházunkhoz!  
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REFISZ - ajánló 
   Ha átgondolom, hogy az elmúlt évek során melyik tábor volt az, amelyikben keresztény értékrendet képviselő, hasonló korú 
barátokra leltem, Istennel való kapcsolatom erősödött, éreztem az összefogó szeretetet s Isten áldását, azt kell mondanom: ez 
a REFISZ volt.                                                                                                                                                 
   A REFISZ (Református Fiatalok Szövetsége) egy olyan keresztény közösség, amely a vezetői által különféle táborokat, konfe-
renciákat, sportrendezvényeket és missziós utakat szervez.  
   Először 2011-ben léptem át a balatonszárszói SDG Konferencia Központ kapuját, ami a REFISZ nyári táborainak a helyszíne. Az 
ifimmel együtt érkeztem, s be kell vallanom: kicsit izgultam, hiszen nem tudtam, mi vár majd rám. Ezeken az egyhetes együtt-
léteken igehirdetéseket is hallgatunk, s ha bármilyen Istennel kapcsolatos kérdésünk, válságunk, élményünk van, beszélgethe-
tünk róla a kiscsoportunkban - ahová érkezéskor osztanak be bennünket - vagy a lelki vezetővel. Minden estére hívnak 
különböző élethelyzetű, megtért bizonyságtevőket, mint például rabokat, motorosokat, volt REFISZ-tagokat, lelkészeket… Ezen 
felbátorodva módunk van nekünk is megosztani a többiekkel az Istennel való kapcsolatunkat, tapasztalatainkat s megtérésün-
ket. Emellett különféle programokban veszünk részt: műhelyfoglalkozáson, közös éneklésen, beszélgetéseken. Délutánonként 
a Balatonban való fürdés mellett sportbajnokságokon mérhetjük össze erőinket (kosárlabda, foci, röplabda, sakk…). 
   Nekem nagyon segített ez a tábor az Istennel való kapcsolatom megerősödésében, s mindig kaptam/kapok valami újat lelki 
téren is. Az itt kialakult barátságaim többnyire mind megmaradtak, és ezért nagyon hálás vagyok. Ajánlom ezt a tábort azoknak 
a fiataloknak, akik nem találják a helyüket a világban, bizonytalan az Úrral való kapcsolatuk, s szeretnének barátokra lelni. 

Bényi Eszter 
 

Dicsőítés gyermekhangra 
Év elején keresett meg Keményné Váradi Erzsike hittantanárnő azzal a kérdéssel, hogy nem szeretnék-e a gyerekekkel énekel-
ni. Az Úr csodásan működik, mert ádventben megmozdult bennem egy gondolat, ami karácsonyig elhívássá érlelődött, így tu-
lajdonképp én kérdeztem Erzsikét, hogy nem lehetne-e pár gyereket összehívni énekelni? Azóta minden pénteken találkozunk, 
és ifjúsági énekeket énekelünk gitárral. Jó látni, ahogy ezek a főként 1-6. osztályos gyerekek lelkesen, átszellemülten énekel-
nek, ahogy magával sodorja őket a zene, ami a saját torkukból fakad. Próbálom még közelebb hozni őket az egyes stílusokhoz 
azzal, hogy sokat mesélek, és hogy kipróbálhatják magukat kánonban, kísérő szólamokban vagy akár a ritmus ütésével. Már 
meg is mutattuk az egyik kedvenc dalunkat virágvasárnap a gyülekezetnek és a szülőknek, a hittanos gyerekek műsorán belül. 
Szeretettel várunk péntekenként 17 órától minden gyereket, akinek kedve van énekelni! 

*    *    *    *    * 

Baba-mama kör  
Három év alatt az apró babákból "komoly" óvodások lesznek. Ezért a baba-mama kör is a leggyorsabban változó, minden év-
ben megújuló csoportja a gyülekezetnek. Ami nem változik, hogy minden péntek délelőtt, amikor összejövünk, gyerekricsaj töl-
ti meg a templom kertjét vagy a teaházat. Azért találkozunk, hogy hetente egyszer a gyerekeink, de még inkább mi is 
társaságban legyünk. Amennyire a picik engedik, imádkozunk, énekelünk és beszélgetünk a gyermekek és a család körüli kér-
désekről vagy lelki témákról Skrlyik-Hammer Gabriella vezetésével. Havonta egyszer pedig megengedünk magunknak egy es-
tét, amikor elmegyünk egy pizzériába, csak mi, pelusok és maszatos pofik nélkül. 

Sőtér Katalin 
Farkas Márta – a Károli Gáspár Református Egyetemen és a keresztyén közéletben, pedagógiában 
ismert nevén Kelemenné Farkas Márta – Szerzek néki című kisregénye a Biblia 1 Mózes 2,18 igéjére 
utalva hitépítő irodalmunk egyik, mindmáig fájdalmas hiányát pótolja. Olyan önmegszentelési kí-
sérletek, édeskés cifraságok nélküli könyv ez, amelyben pontosan úgy, mint a való életben, a szent 
és a hétköznapi, ha úgy tetszik, a profán elemek keverednek. Anna, a hősnő, asszonyembert pró-
báló feladatra vállalkozik a késő-kádárista Magyarországon. Nem csupán saját hitének elmélyülé-
séért, elmélyítéséért küzd, hanem ateista szerelmét, Sándort is igyekszik Isten közelébe juttatni. 
Ez a könyv voltaképpen mindnyájunkhoz szól. A hit nem olyan, mint az egyetemi diploma: megka-
pom, és azután szépen elpihenget egy fiókban, hanem életünknek olyan eleme, amelynek napról 
napra meg kell újulnia. De – szűkebb célközönségként – szól a felemás igában vergődő emberpá-
rokhoz is, akik számára komoly tapasztalatot, útmutatást jelenthet Anna és Sándor története. 
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Európa lázmérője
A közelmúltban Európa egy szakállas férfit szavazott 
meg a dalfesztivál legjobbjának. Ezzel még nem is lenne 
semmi baj. Csakhogy a férfi női ruhában, hosszú hajjal 
és nőnek sminkelve lépett fel. Először azt gondoltam: 
ez vicc! (Szakállas viccel már sokszor találkoztam…) Má-
sodszor, hogy ez biztosan sokaknál „ki fogja verni a biz-
tosítékot”. De Dánia rajongott a dalért és az előadóért, 
s végül kiderült: Európa sincs ezzel másként. Magas 
pontszámmal győzött a személyiségzavaros művész. 
    Sokakat az előadó személyisége oszt meg, szerintem 
azonban nem az a kérdés, hogy kicsoda is ő, és miért 
hord szakállat, ha már férfi létére nőnek képzeli magát. 
Nem is az a kérdés, hogy miért éppen ő lett az első, ha-
nem hogy hogyan jutott el Európa odáig, hogy normá-
lisnak vegye a személyiségzavaros állapotot, sőt 
celebként ünnepelje azt? Mert nyilvánvaló, hogy nem 
egyik pillanatról a másikra, és főként nem magától for-
dult ekkorát a világ. A hogyanra pedig a választ az ún. 
„gender mainstreaming” ideológia adja meg. Egy kis 
történeti visszatekintés: 
   „A gender új ideológiája és annak követői különösen 
az ENSZ által rendezett 1995-ös pekingi női világkonfe-
rencián léptek a nyilvánosságra. A konferencia záródo-
kumentumában vezették be hivatalosan a "gender 
mainstreaming" kifejezést; vagyis a "társadalmi nem" 
fő irányként való érvényesítését. A gender 
mainstreaming mint a melegek, biszexuálisok, 
transzszexuálisok elismeréséért, egyenrangúságáért, és 
a kérdés hirdetéséért folytatott harc jelenik meg. 
   Ennek megfelelően (a hagyományos értékek képvise-
lőinek tiltakozása ellenére) a csúcstalálkozó dokumen-
tumából kiiktatták ezeket a kifejezéseket, hogy apa, 
anya, feleség, férj, mert ezek túlhaladott, konzervatív 
nézeteket sugallnak. A "nem" (sex) fogalmát (amely a 
természetes kétneműséget fejezi ki) pedig kicserélték a 
„gender” fogalomra, amely semmilyen nemhez nem kö-
tődik, és tetszés szerint megváltoztatható. A konferen-
cián jelenlevők, és a gender ideológiára szavazók 
önmagában is jelzik a kérdés súlyát: hiszen a világ szá-
mos országából voltak ott nőmozgalmak (és természe-
tesen leszbikus nőmozgalmak) képviselői, köztük 
egyetemi tanárok és magas rangú politikusok. 
   A pekingi konferenciát követő évek: 
   A Pekingi Cselekvési Platform elérte, hogy ajánlása 
már 1995-ben kötelezettséggé vált: 
   1995-ben az ENSZ - az emberi egyenlőség elve alapján 
- elkötelezte magát a gender mainstreaming elmélet 
mellett; 
   1996-ban követte őt az EU, 
   2000-ben a német szövetségi kormány, majd más or-
szágok. 
   2006. január 11-én az Európai Parlamentben elfoga-
dásra került a homofóbiáról szóló határozat. Ez arra 

szólít fel, hogy Európa országaiban legyen büntetendő 
cselekmény, ha valaki félelemmel, "idegenkedéssel szól 
a homoszexualitásról, illetve a leszbikus, meleg, bisze-
xuális és transznemű személyekről, mert ez a rassziz-
mushoz, az idegengyűlölethez, az antiszemitizmushoz 
hasonló magatartás". - Azon személyek számára pedig, 
akik nem értenek egyet a nemek átstrukturálásával, 
meg is alkották a megbélyegző neveket: ők a homofó-
bok, a "homofóbia" képviselői, vagy "heteroszexisták". 
Az idézett EU- javaslat sürgeti a tagállamokat, hogy 
tartsanak oktató jellegű tájékoztatásokat és a 
homofóbia elleni kampányokat az iskolákban, az egye-
temeken és a médiában, továbbá közigazgatási, bíró-
sági és jogalkotási eszközök révén erősítsék a 
homofóbia elleni harcot. 
   2008. február 13-án az EU útmutatót adott munka-
társainak, hogy ne használjanak nemekre utaló kifeje-
zést (pl. ne mondják azt, hogy tanárnő vagy tanár, 
helyette mondják azt, hogy "tanerő", nehogy sértő le-
gyen a kifejezés azokra, akik sem férfinak, sem nőnek 
nem érzik magukat.) 
   2008. szeptember 3-án az Európai Parlament döntést 
hozott, hogy a tankönyvekből, számítógépes játékok-
ból, marketingből, plakátokról száműzni kell a sztereo-
tip férfi és női magatartásformák megjelenítését - tehát 
ne a nő varrjon, vagy főzzön a képen, hanem a férfi, ne 
a férfi vezesse a motort, hanem nő. (A gender ideológia 
szerint lehetővé kell tenni, hogy mindenki maga válasz-
sza meg nemét. Ezért a gyermekeket nem szabad nővé 
vagy férfivá nevelni.) 
   2009-ben az Egyesült Államok írt alá egy ENSZ-
nyilatkozatot, mely a (szabad) szexuális orientáció 
egész világra kiterjedő védelmére szólít fel. 
   Több országban - pl. az Egyesült Államokban, Kana-
dában, Németországban, Spanyolországban - valamely 
kötelező iskolai tárgy (pl. etika) részévé tették a gender 
mainstreaming elméletet. Spanyolországban a tan-
anyagban az áll, hogy a házasság nem tételezi fel a 
nemek különbözőségét. Angliában egyes elemi iskolák-
ban megtiltották, hogy használják az apa vagy anya 
szavakat, mert ez diszkriminatív. 
   Anglia, Bécs és Bajorország egyes óvodáiban is meg-
szüntették a lányos, illetve fiús játékokat, illetve beve-
zették, hogy a fiúkat lányos, a lányokat fiús játékokra 
tanítsák, hogy így "nemi identitásukat" kiegyensúlyo-
zottá tegyék. - Világszerte egyre több formában (iskolai 
oktatásban, filmekben, írásokban, törvényekben) jelenik 
meg a homoszexualitás mint normális alternatíva. Több 
országból érkeznek hírek, hogy a hagyományos vagy 
keresztény értékek védőit támadások, esetleg törvényes 
elmarasztalások érik. 
   Németországban kiemelkedő a folyamat. Berlin, Mün-
chen, Hamburg városokban pl. tanácsadó füzetet adtak 
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ki középiskolás pedagógusok számára "leszbikus és me-
leg életformák" átadásának módjáról: hogy miként le-
het ezeket vonzóvá tenni biológia, etika, történelem, 
társadalmi ismeret vagy akár nyelvi órákon. (Forrás: 
Katolikus hitvédelem és megújulás weblapja - a Római 
Katolikus Egyház több alkalommal tiltakozott a gender 
ellen).” 
   S hogy Magyarországról is szó essék, a Magyar Hírlap 
2010. február 10-én megjelent cikkét idézem: „Korlá-
tozná a papás-mamás játékokat az óvodában a kor-
mány. Az óvodai nevelés alapprogramjának novemberi 
módosításával a kormány a nemi sztereotípiák erősíté-
sének kerülését és a migráns gyermekek önazonossá-
gának erősítését írta elő az óvodapedagógusoknak. 
Módosította tavaly év végén a szocialista kormány az 
óvodai nevelés országos alapprogramját. A mindenkori 
kabinet ebben a dokumentumban határozza meg az 
óvodapedagógusoknak az általa kívánatosnak tartott 
gyermekképet. A jogszabály szerint a kisgyermekek ne-
velésénél tudatosan kerülni kell a nemi sztereotípiák 
erősítését, elő kell segíteni a nemek társadalmi egyen-
lőtlenségével kapcsolatos előítéletek lebontását. Az 
alapprogram a gender ideológiából táplálkozik. A 
gender, az egyenlőség szellemiségében, értelmetlennek 
tartja a nemek megkülönböztetését, és az egyénre bízza 
a döntést, hogy melyik nemhez tartozónak vallja ma-
gát. Ezáltal mindenki eldöntheti, hogy hetero-, homo- 
vagy transzszexuálisként létesít kapcsolatokat, és eze-
ket a gender egyenrangúként kezeli. A több mint fél év-
százados ideológia elszánt harcot vívott, hogy 
bevezesse a társadalmi nem fogalmát, és háttérbe szo-
rítsa a biológiai nemiséget. Ennélfogva a gender ellenez 
minden olyan szándékot, amely különbséget tesz a férfi 
és a nő hivatása, például a házasságban, a családban 
betöltött szerepe között. A kormányrendelet előírja, 
hogy a foglalkozásokon az óvodapedagógusoknak ke-

rülniük kell a nemi sztereotípiák erősítését.” (Istennek 
legyen hála, ezt a jogszabályt a 2010-es  kormányváltást 
követően szinte azonnal eltörölték.) 
   Mint láthatjuk, a történet nem 2014-ben, hanem 
majd húsz évvel ezelőtt kezdődött. Volt ideje hát beérni 
a vetésnek. Hogyan jutottunk el idáig? Hát nyilván úgy, 
hogy sokan legyintettek a problémára: őket bizony nem 
érinti! Mások bagatellizálták az ügyet, és azt mondták: 
ez nem komoly, csak egyesek eltúlozzák. Megint mások 
elhitték azt, amit a szakemberek mondanak. Még töb-
ben szomorúan hallgattak. Megint mások nem tették 
fel a kérdést: miért is kell a homoszexuálisoknak felvo-
nulást szervezni? És az édesanyák vagy a nagycsaládos-
ok miért nem szerveznek felvonulást? És ismét mások 
sajnos agresszívan, gyűlölködve nyilvánultak meg. (Ez 
pedig csak olaj volt a tűzre!)     Most meg ott a döbbe-
net sokunkban: egy új ikon született, akit a fiataljaink 
„sztárolhatnak”, a poszterét pedig kirakhatják a szobá-
juk falára, hiszen ő tényleg szabadon az mer lenni, aki-
nek érzi magát…. 
   A Szentírásban a fentiekkel kapcsolatosan a követke-
zőket olvassuk: „És mivel nem méltatták Istent arra, 
hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta 
őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, 
hogy azt tegyék, ami nem illik.” Rómaiakhoz írt levél 
1.28  
   Sajnos itt tartunk! Kiderül, hogy nem az a tény számít, 
hogy kinek teremtett az Úr Isten, hanem az: kinek gon-
dolom magamat. Ha szakállas férfi létemre nőnek ér-
zem magam: ez teljesen normális, vállalható, sőt 
ünnepelhető és példának állítható. Mi jöhet még ezek 
után? 
   Európa lázmérője egyre melegszik.  
 

Faragó Csaba lelkipásztor

FELHÍVÁS gyülekezeti tagjainkhoz 

Továbbra is kérjük református testvéreinket, hogy az egyháztagi nyilvántartásban szereplő adataikat ellenőrizzék, 
vagy ha szükséges, egészítsék azt ki! 
Az adategyeztetésre hivatali időben vagy istentiszteleteink előtt-után van alkalom. 
Tartsák testvéreink fontosnak, hogy nyilvántartott tagjai legyenek a Dunaharaszti Református Egyházközségnek!  
Várjuk minden gyülekezeti tagunk jelentkezését! 

                                                    A Presbitérium 
 
TÁJÉKOZTATÓ  az egyházfenntartói járulékról és egyéb adományról 

A presbitérium az egyházfenntartói járulék minimális mértékén 2014. évre nem változtatott. Eszerint továbbra is 
dolgozók esetében 6000 Ft/fő/év, nyugdíjasok esetében 4000 Ft/fő/év. 
 
A járulék valamint egyéb adományok fizetésére készpénzben hivatali időben és istentiszteleti alkalmak előtt-után 
van lehetőség, de természetesen fizethető bankszámlánkra átutalással is. Ez utóbbi esetben kérjük megjelölni az 
adomány célját. 

Számlaszámunk: 10918001-00000038-28130003. 

Isten áldja meg a jószívű és jókedvű adakozót! 
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ÜNNEPI  ISTENTISZTELETEINK 
JÚNIUS 
  4-6., szerda-péntek 18.00 – úrvacsorai előkészítő alkalmak 
    (vendég igehirdetőnk: Kádár László) 
  8., vasárnap  10.00 – Úrvacsorás ünnepi istentisztelet  
  9., hétfő  10.00 – Úrvacsorás ünnepi istentisztelet, 

konfirmáció 
15., vasárnap      10.00 – tanévzáró istentisztelet 
 

T á b o r a j á n l ó  
Kedves Testvérek! 

A nyári táborok közül a REFISZ tábor és a mi – időközben betelt – napközis táborunk mellett ajánljuk a követke-
zőket: az Élet Szava cowboy és indián táborain vadnyugati fogadtatás, izgalmas és vidám vadászatok, csapatjá-
tékok, wigwamok, igazi lovak, cowboyos ételek várnak minden kicsire és nagyra. Az alábbi linken lehet róluk töb-
bet olvasni: http://www.esztabor.hu/ 

A biatorbágyi Magyar Belmisszió gyermekheteket és ifjúsági csendesheteket szervez, utóbbiakat külön lányok és 
külön fiúk részére. Bővebb információk és jelentkezési lapok a http://www.mbb.hu/ honlapon találhatók.   

Ajánlhatjuk még a Speak Out tábort is 15 és 22 év közötti fiataloknak, ahol amerikai diákokkal tölthetnek egy hetet 
a Balatonnál egy beszédcentrikus angol táborban. További részletek a http://www.speakout.hu/ weboldalon. 
 

Sz. Kiss Mária: Küzdeni a kapcsolatokért 
Szívszorító érzés, hogy mennyire értéktelenné váltak a kapcsolatok, mennyire súlyta-
lanná lettek a fogalmak, mennyire kikopott a világból a másik megbecsülése, tisztele-
te. Éppen ezért csodálatos élmény Sz. Kiss Mária interjúkötetében egy olyan házas-
ságról olvasni, amely kiállta az idő próbáját. Ma, amikor a házasság intézménye nem 
népszerű, jó egy kis békés, nyugodt szigetre kerülni. Jó lenne, ha tudná és érezné 
mindenki, hogy a holtomiglan-holtodiglan nem csupán egy fellángolásnyi fogadalom. 

Az interjúkötetben megismerhetjük Pálhegyi Ferenc életét a gyermekkorától napjain-
kig. Elmeséli, miért lett pszichológus, miért éppen házassággondozó, milyen örömök 
és bánatok érték a családjában. Számtalan könyv, előadás, házastársi lelkigondozói 
hétvége van a háta mögött. Mesél tudományos munkájáról, szolgálatáról, házasságá-

ról, családjáról, sőt, a halálról való gondolatairól. Feri bácsi nem rejti véka alá sikereit, kudarcait, őszintén beszél 
küzdelmeiről. Komoly alázatra és nagy-
ságra vall, hogy elénk tárja bukásait is. A 
könyvet elolvasva kellemes, közvetlen, 
őszinte gondolatokból meríthetünk. 

"Az a fontos, hogy naponta küzdeni kell 
a másikért, a kapcsolatért, a harmóniá-
ért, és mindezt Isten vezetésével tehet-
jük meg folyamatosan."  

„A jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor. 9,7) 
Az Építő Kövek Alapítvány Kuratóriuma ezúton fejezi ki köszönetét az adományozóknak az új 
református templom építésére – az idei évben – befizetett 300.000 Ft összegű támogatásért. 
Ebből az összegből – részben – az elektromos hálózat anyagköltségei kerülnek kifizetésre, az 
elmúlt évben befizetett adományokkal és céltámogatásokkal együtt 2.000.000 Ft összegben. 
Kérjük adományozó testvéreink további támogatását is, átutalással a 10403105-50526672-
82811009 számlaszámra, vagy a mellékelt csekken. Köszönjük. 

Az alapítvány kuratóriuma 
 
Kedves Testvéreim!  

Szeretnénk osztozni mindenkivel a templomépítés és átadás örömében. Egy régi dunaharaszti hagyomány 
felelevenítésével családi képeslapot készítünk az új templom bejáratánál. 
A fénykép elkészítése arra is lehetőséget biztosít, hogy a kép árán túl is támogassuk a templomépítés befeje-
ző műveleteit.  A fényképezést a június 8-i és 15-i istentisztelet előtt 9 órától tervezzük. 

ÉPÍTŐ KÖVEK ALAPÍTVÁNY Kuratóriuma nevében 
Zsigmond Károly 


