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Evangélizációs hét: szeptember 18-24.
„Kicsoda nekünk a mi Urunk?” – részletes program a címlap belső oldalán!
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VEZÉRCIKK

Elgondolkoztál már azon, hogy miért
eszel? Vagy csak egyszerűen, ha eljön az
ideje, leülsz az asztalhoz, és elfogyasztod a
reggelit, ebédet, vacsorát? Ha egyedül vagy,
akkor is, ha családban élsz, akkor szeretteiddel együtt, de ünnepi alkalommal akár nagy
társaságban is. Szeretjük a nemesebb, ízesebb ételeket, de a puszta kenyér is
elegendő éhünk csillapítására.
Az újjászületett embernek
nemcsak testi, biológiai
élete van, amelyet fizikai
táplálékkal táplál, hanem lelki élete is, amely
rendszeres lelki táplálékot igényel. Ha nem kap a
lelkünk táplálékot, ugyanúgy elsorvad, elhal, mint ahogy
biológiai testünk is a neki szükséges
táplálék nélkül. A lelki táplálékunk Isten
igéje, az írott Szentírás és a hirdetett ige.
A csak a hagyományok kedvéért templomlátogató hívek (egyre kevesebb ilyennel
találkozunk) elmennek vasárnap az istentiszteletre, mint ahogy leülünk a terített asztalhoz, ha eljön az ideje. S ahogy „jobban
ízlik a falat, ha mindnyájan esznek”, úgy
jobban esik a lelki táplálék is, ha közösségben fogyaszthatjuk el. Az egyházi ünnepeink pedig a lelki étkezés kitüntetett alkalmai,
ahol az úrvacsorai közösséggel is élünk.
Azonban, aki hetente csak egyszer vesz
magához táplálékot (vagy még ritkábban),
az bizony legfeljebb vegetál, de biztosan
nem elég az a naponkénti munkavégzéshez.
Így van ez a lelkiekkel is. Szükség van a naponta megtartott csendességre is egyéni,
vagy szűk családi körben, ahol Isten szól a
Bibliából, és a Szentlélek értelmezi nekünk,
mi pedig válaszolunk imádságban Isten
szavára. Így már nem pusztán életben marad lelki énünk, hanem növekszik, erősödik
is. Táplálkozik, mert Isten az újjászületésünkkor a lelki éhséget is belénk teremti.
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Sok hívő élet megreked azonban ezen a szinten: újjászülettem, állandó lelki éhségem
van, bőségesen táplálkozom. Minden azért
történik, hogy engem tápláljon, karban tartson! „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus
Atyja, aki megáldott minket mennyei világának
minden lelki áldásával Krisztusban” (Ef 1,3). …
de, hogy mire készítenek fel a lelki
áldások, az csak ezután következik! Az Efézusi levélben
Pál apostol tovább vezeti
gondolatainkat, és megjelöli a célt is, hogy Isten
miért szül minket újjá
Szentlelke által: „Őbenne
pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké
lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért
Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására” (Ef 1,13–14). Mi tehát a megváltásunk célja? Az üdvösségünk? Az is, de az
csak az eszköz annak érdekében, hogy képesek legyünk betölteni megváltásunk célját:
az Istent dicsőítő életet. Erre segít a rendszeres lelki táplálkozás, az egészséges lelki élet!
„Én vagyok az élet kenyere” – mondja Jézus
önmagáról –, „aki énhozzám jön, nem éhezik
meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg
soha” (Jn 6,35).
Amikor olvasod a Bibliát, kedves testvérem, vagy hallgatod a hirdetett igét, és amikor az Úr asztalánál magadhoz veszed a
kenyeret és a bort, jusson eszedbe:
„Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem
Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér,
amelyet megtörünk, nem Krisztus testével való
közösségünk-e? Mivel a kenyér egy, mi is mindannyian egy test vagyunk, mert mindannyian az
egy kenyérből részesedünk” (1Kor 10,16–17).
(A 4 úrvacsorai kérdéssel Hírlevelünknek
ebben a számában, a 8. oldalon külön cikkben foglalkozunk.)
Viczián Miklós
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Hittanoktatás 2022–23-as tanév
„az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.” (Zsolt 1,2)
Isten igéje számunkra az Úr szava, és mint
ilyen, nélkülözhetetlen a vele való egészséges kapcsolathoz. Egy házasságban, ha a
felek több napig nem szólnak egymáshoz,
vagy nem hallgatják meg egymást, akkor ott
nagy baj van. Az egyház Vőlegénye, Jézus
Krisztus mindennap szól hozzánk, és mindent meg akar velünk beszélni. Ehhez az Ő
igéjét használja fel, azon keresztül halljuk
meg az Ő hangját. Pont ezért számunkra
mindennapi szükséglet az, hogy az Úr igéjére, magára Jézus Krisztusra figyeljünk, és
mindazt, amit mond, átgondoljuk, magunkra alkalmazzuk, ahogyan Dávid is írja a fenti
igeversben. A naponkénti, egyéni igetanulmányozás mellett azonban az is fontos, hogy
testvéri közösségében együtt is beszéljünk
az igéről. Az Úr egymás hite által akar buzdítani minket (Róm 1,11–12), és azért adott
tanítókat a gyülekezetnek, hogy építsék a
szenteket szolgálatra készítve fel őket (Ef
4,11–12). Hálát adunk ezért Urunknak, hogy
az idei évben is, szeptember elejétől folytatódhat gyülekezetünkben és a hozzánk tartozó oktatási intézményekben a hittanoktatás. Éljünk az Úr által kínált lehetőségekkel,
gondolkodjunk az Ő törvényéről, és az
evangéliumról együtt, hogy úgy tudjunk
gyönyörködni Őbenne, ahogyan Dávid is
tette!

Budenz József Általános Iskola

Fillér Utcai Általános Iskola
Palotás Gábor Általános Iskola
Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola
Virányos Általános Iskola
Zugligeti Általános Iskola

ÓVODÁS HITTAN:
Az alábbi 3 óvodában szervezünk hittanórákat, amelyekre szeretettel hívjuk és várjuk a
gyermekeket:
Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda
Zugliget Óvoda
Hegyvidéki Mesevár Óvoda és Játszóház

GYÜLEKEZETI HITTAN:
Az iskolák mellett a gyülekezetben is indítunk hittanoktatást a megszokott időpontban, csütörtökön 16:30-kor, óvodások és
általános iskola 1–6. osztályosai számára. A
hittanórákat a gyülekezeti termekben tartjuk. A jelentkezéssel, csoportbeosztással
kapcsolatos információkat külön hirdetni
fogjuk, az első alkalom szeptember 8-án lesz.

KONFIRMÁCIÓ:

A 7. osztályos és annál idősebb gyerekeket
konfirmáció előkészítő tanfolyamra hívogatGyülekezetünk a II. és XII. kerületben az juk. Ennek időpontja: vasárnaponként 9 óra,
alábbi 6 iskolában tart hit- és erkölcstan órá- helyszíne: régi épület alagsor, 7-es terem. Az
első megbeszélés szeptember 4-én lesz, 9
kat:
órakor a régi nagyteremben, amelyre a fiata-
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lokat és a szülőket is szeretettel várjuk.

órát tartunk a régi nagyteremben. Az első
Azokat, akik ezt már tavaly elvégezték, va- alkalom szeptember 26-án lesz.
sárnaponként 16 órára várjuk a 2. évre. NeVASÁRNAPI GYERMEKkik az első alkalom szeptember 4-én lesz.
A gyülekezetünkbe járó felnőttek számára ISTENTISZTELETEK:
konfirmációra, felnőtt keresztelésre felkészí- Az istentiszteletekkel párhuzamosan tartjuk
tő tanfolyamot indítunk, amelyeken megis- a gyerekek számára szervezett gyermekismerkedhetünk református egyházunk hit- tentiszteleti alkalmainkat.
vallásaival, a Biblia válaszaival életünk alap- 8 és 10 óra: 0–3 éves gyerekek megőrzése,
vető kérdéseivel kapcsolatban. Az alkalmak új épület alagsor
minden héten, kedden 19:00-kor kezdődnek
3-6 éves óvodások összevont alkalma, új
a régi épület alagsor, 7-es termében. Az első
épület emelet
alkalom szeptember 27-én lesz. Jelentkezni a
1-6 osztályos iskolások alkalma, új épület
lelkészi hivatalban lehet.
földszint és régi épület alagsor, 7-es terme

HÉTFŐI BIBLIAÓRA:

Szeretettel hívunk és várunk minden gyerKéthetente hétfő esténként 18 órakor biblia- meket és felnőttet alkalmainkra!
Sz.L.

Népszámlálás október-novemberben
Nekünk, reformátusoknak azért fontos felhívni a figyelmet a népszámlálásra, mert a népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás nem kötelező az egészségügyi állapotra, a
fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök tekintetében. Viszont azon túlmenően, hogy szeretnénk a lehető leghitelesebb képet kapni református felekezetünk létszámáról és területi megoszlásáról, bizonyos állami normatívák is
egy-egy vallási felekezet létszámához kötöttek, tehát ebből a szempontból is lényeges statisztikai információt hordoz.
Missziói vonatkozásai is vannak a vallásra vonatkozó adatnak, mert láthatjuk belőle,
hogy a gyülekezetünk választói névjegyzékében szereplő létszám hogyan viszonyul a településünkön magukat reformátusoknak vallók arányához. Ők azok, akiket Isten igéjével
meg kell szólítanunk, és behívnunk közösségeinkbe.
Az alábbiakban szemelvényeket közlünk a Központi Statisztikai Hivatal közleményéből
(ksh.hu/nepszamlalas2022):
„A népszámlálásban a részvétel a 2018. évi CI.
tv. alapján kötelező. A népszámlálás menete:
1. Október 1 – október 16.: Internetes önkitöltés
A háztartások önállóan, interneten keresztül
tölthetik ki a népszámlálási kérdőívet. A kitöltést egyedi belépési kód segítségével tudják
elvégezni. Az egyedi belépési kódokat postán
juttatjuk el a háztartásoknak.
2. Október 17 – november 20.: Számlálóbiztosok
keresik fel a háztartásokat. Azokat a háztartáso-
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kat, amelyek nem élnek az online kitöltés lehetőségével, számlálóbiztosok keresik fel.
Nem használnak papír kérdőíveket, a számlálóbiztosok tabletek segítségével rögzítik a
válaszokat. Ez lesz hazánk első teljesen elektronikus népszámlálása!
3. November
21
–
november
28.:
Pótösszeírás
a
települési
jegyzőnél
Pótösszeírás keretében a népszámlálásból addig kimaradóknak a települési jegyzőt felkeresve kell eleget tenniük adatszolgáltatási kötelezettségüknek.
A népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel. Azokat összesített formában hozzuk nyilvánosságra, semmilyen módon nem összeköthetők a
válaszadók személyével.
A népszámlálás eredményei mindannyiunk életére kihatnak. Segítse a kérdőív kitöltésével jövőnk alakítását!” … és biztassunk arra mindenkit, hogy feltétlenül válaszoljon a vallási vonatkozású kérdés(ek)re is!
V.M.

Hálaadó istentisztelet – két pogány közt
Részletek Sztehlo Gábor most megjelent naplójából
Ismeretes, hogy Sztehlo Gábor evangélikus lelkész
1944-ben, az üldözés idején, a Jó Pásztor misszió megbízásából otthonok sorát hozta létre az árván vagy
gondozó nélkül maradt zsidó gyermekek részére. Ő
maga a Lorántffy Zsuzsanna út 20. sz. alatt lévő házban levő otthont vezette az ostrom alatt. Különös,
hogy éppen egy emberséges német frontparancsnok
segítségének
köszönhették,
hogy átvészelhették az elhúzódó
ostrom
idejét. Az ő számukra
igazi
felszabadulás
volt a közvetlen
életveszedelem
alól, amikor az
első szovjet katona megjelent a
pincéjükben, bár
előzőleg ugyanez a katona
majdnem
el-

Sztehlo Gábor

pusztította őket lángszóróval, mert
németeket sejtett a pincében. Ez
után tartottak spontán hálaadást a
gyerekekkel, amikor az oroszok
kimentek a pincéből. Utána azonban az oroszok Sztehlo Gábort is
elvitték munkára, egyszer majdnem ki is végezték, és csak nagy
nehezen tudott kiszabadulni, miután sikerült igazolnia magát.
Az alábbiakban ezeket az eseményeket mutatjuk be most megjelent
naplója néhány részletének idézésével (Sztehlo Gábor: Háromszázhatvanöt nap. Tények és Tanúk
sorozat, Magvető Kiadó, 2022).
(249-251. old.) „[A másik otthonból] a fiúk megérkezése utáni nap elmentem a frontszakaszunk német
parancsnokságára. Nem volt messzi
tőlünk, talán a harmadik villában az
egyik kisebb utca sarkán. Kedvesen és
természetesen fogadott az őrnagy, aki
ennek a szakasznak a parancsnoka
volt, és akihez tartoztak azok a katonák
is, akik a gyermekeknek az átköltöztetésében segítettek. Amikor megköszön-
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tem neki a baráti segítséget, hogy katonái lesegítették a
fiúkat a Bogár utcából, válasza nagyon egyszerű volt: ez
volt a legtermészetesebb. Arról egyikünk sem beszélt, hogy
milyen gyermekekről van szó, hogy milyen szülőktől származnak és a Vöröskereszt milyen embereknek ad most otthont itt, de az volt az érzésem, később egyszer el is árulta,
hogy ő nagyon is jól tudja, hogy milyen gyermekek ezek, és
mi milyen munkát folytatunk. Az egész ember azonban,
minden udvariasság és kedvesség mellett is, a fáradtság és a
fásultság benyomását tette rám… Valóban sajnáltam ezt az
embert, aki sokkal többet érdemelt volna az élettől, mint
hogy… ő is itt pusztuljon… Segített nekünk az élelemszerzésben is. Amit össze tudott szerezni az ő fontszakaszán az
egyes villákban, azt mind átküldte nekünk…”
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Csak nem akarnak agyonlőni bennünket? Meglehetősen rezignáltak voltunk
és fáradtak. Nekem magamnak semmi
nem jutott eszembe, egy vigasztaló szó
vagy egy bátorítás. Amikor hátam
mögött fegyverzörgést és vezényszavakat hallottam, majd a géppisztolyok
závárjának az ismert csattanását,
levettem a régi viharvert kucsmámat,
és csendesen odaszóltam a többiekhez:
Imádkozzunk. Rövid pár szóval Isten
kezébe tettem le az életünket, bocsánatot kérve, amit Ő ellene vétettünk az
embertársainkon, és könyörögtünk a
feleségünkért és a gyermekeinkért…
Amikor már a Miatyánkot imádkoztuk
hangosan, hangos nevetést hallottunk
mögöttünk. Mielőtt még az áment
kimondtuk volna, két katona állt elénk
géppisztollyal, és a fák felé mutatva
zavart bennünket nevetve: davaj,
davaj…

(283-284. old.) „[Január] 29-én reggel azonban már
házunk körül nagy kiabálást és sok idegen hangot, orosz
beszédet hallottunk… A pinceajtónk előtt egyszerre egy
nagy robbanás hallatszott, és az ajtó kifordult a sarkaiból és
erős lőporfüst hatolt be… Az ajtóban megjelent lövésre
tartott fegyverrel, fehér lepedőben egy orosz katona mongol
képpel… Amikor meglátott bennünket, egy jó nagyot lélegzett, és feltolta prémes sapkáját a feje búbjára, és mosolySzámukra egy jól sikerült tréfa volt,
gott… [Elmondta, hogy] az egész házat fel akarták gyújtani, mert meg voltak győződve, hogy a ház pincéjében sok számunkra pedig egy csöndes beszélnémet katona lehet… [Az első orosz katonák] a sok gyereket getés Istennel.”
látták, és mikor hallották, hogy ez menekültgyerek-otthon,
Ezek az események itt játszódtak
nyugodtan mentek el…”
le a közelünkben, ma is jól ismert
(284-285. old.) „A gyerekek és a felnőttek még fel sem utcákban és a Baár-Madas Gimnáocsúdva az élményektől, megkönnyebbülten ültek vagy ziummal majdnem szemben lévő
heveredtek le a pince padlójára. Rákezdtem az Erős vár a mi házban. Az Áldás, békesség! hírleIstenünk című énekre. Lassan-lassan, aki ismerte, belekap- vél 2013. húsvéti számában már
csolódott az énekbe, míg végül erős hangon énekeltük a írtunk róla, hogy Joó Sándor nem
hitvalló énekünket. Isten volt az erős várunk és oltalmunk sokkal ezután segített nekik új
most is ebben az órában, amikor lángszóró fenyegetett ben- épületet találni a gyermekotthon
nünket. Bármi is érjen bennünket ezután, már a szabadság számára a Völgy utcában. Egy
nem remény, hanem bizonyosság számunkra. Utána még időre viszont az ő családja is egy Jó
egy éneket énekeltünk, majd az igéből olvastam egy sza- Pásztor otthonban talált menedékaszt, és pár szót mondtam, majd utána imádkoztunk, és ket az oroszok zaklatásai elől az
Orsó utcában. Sztehlo Gábor idéegyütt mondtuk el a Miatyánkot.”
(291-293. old.) „[Az orosz fogságban] valahol a Guyon zett soraiból kitűnik, hogy Isten
Richárd utca környékén lehettünk már, amikor egy régi, különös oltalma vette körül a rá
elég kopott villa elé vezettek bennünket… Valami frontsza- bízott gyermekeket és őt magát is
kasz-parancsnokság lehetett az épületben… Tehát kihallga- ezekben az embertelen időkben.
tás…
Később két fegyveres odajött hozzánk, és háttal a háznak
sorba állított bennünket. Valaki közülünk megjegyezte:

Viczián István
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Gyülekezetünkben minden hónap utolsó vasárnapján úrvacsorás istentiszteletet tartunk. Ettől
a gyakorlattól csak nagyobb ünnepeinken
(karácsony, húsvét, pünkösd) térünk el, mivel
ezekben a hónapokban az ünnepi alkalmakon
szoktunk élni a sákramentummal.
Az úrvacsorai istentiszteleti rend (liturgia)
alkalmával az alábbi négy kérdés szokott
elhangzani:
1. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban,
szentségben és ártatlanságban teremtett
első embernek bűnesete folytán ti magatok
is mindenestől fogva gyarlók, esendők és
bűnösök vagytok, akik saját erőtökből
Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok,
sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek?
2. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen
megkönyörülve, az Ő Szent Fiát, az Úr
Jézus Krisztust ti értetek testben elküldte,
akinek egyszeri, tökéletes áldozatával a
bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét
elvette, s titeket ingyen kegyelemből a
Jézus vérének érdeméért hit által megigazít?
3. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta
az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket
halhatatlanságba öltöztetve, átvisz az Ő
örök dicsőségébe?
4. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e,
fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek,
Szent Lelke segítségével a bűnnel harcba
szálltok, és már e jelenvaló világban, mint
az Ő megváltottjai az Ő dicsőségére igyekeztek élni?
Szeretnénk részletesen foglalkozni ezekkel
a kérdésekkel egy cikksorozat keretén belül,
mivel minden alkalommal vallást teszünk
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arról, hogy mindezeket hisszük és valljuk,
valamint ígérjük és fogadjuk. Mivel pedig
ezeket a válaszokat nem megszokásból, hanem őszinte hittel szeretnénk mondani, ezért
fontos, hogy valóban értsük, hogy mit hiszünk és vallunk, illetve mit jelent az, amit
megfogadunk.
Jelen cikkben arra a kérdésre keresnénk a
választ, hogy miért van szükség ennek a
négy kérdésnek a feltevésére, ha a gyülekezet a bűnvalló imádság után úgyis megvallja
hitét az Apostoli Hitvallás szavaival? Az
Úrvacsora vételéhez nem lenne elegendő
csupán ez a hitvallástétel.
Az Apostoli Hitvallás valóban tömör öszszefoglalása az evangéliumnak, amelyet a
Szentírás alapján hiszünk és vallunk. Ugyanakkor egyetemes hitvallásnak is nevezik,
ami azt jelenti, hogy a történelmi keresztyén
egyházak (római katolikus, református,
evangélikus) mind használják. Abban viszont, hogy a hitvallás egyes szavain és
mondatain mit értünk, különböznek az
egyes felekezetek. Másként fogalmazva ez
azt jelenti, hogy nem ugyanazt értjük az
evangélium tanításán. Amíg a római katolikus egyházban az emberi érdemek és sákramentumok, valamint maga az egyház szerepe válik hangsúlyossá, az evangélikus egyházban pedig az ember hite kerül előtérbe,
addig a református tanítás istenközpontú, és
az Ő kegyelmére és az 5 sola-ra helyezi a
hangsúlyt. Pont ezért, bár minden felekezet
használja a liturgiájában az Apostoli Hitvallást, de mindegyik mást-mást ért rajta. A
szóban forgó négy kérdés ezért az evangélium református értelmezését, tanítását hivatott kifejezni, azt foglalja össze, mintegy az
Apostoli Hitvallás kiegészítéseként, azt értelmezve és magyarázva.
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A négy kérdésnek továbbá az is a célja,
hogy emlékeztesse az úrvacsora vételére
készülőket az evangéliumra, a Krisztusról
szóló örömhírre, és így örömre, és Isten iránti hálára késztesse őket. A Szentírás alapján
hívő elődeink az úrvacsorára való felkészülés fontos részévé tették a bűnbánatot, hogy
ne legyünk méltatlan vendégei Istennek. A
kérdések ebben is segítenek minket. Ugyanakkor nemcsak az önmagunk megpróbálása
(1Kor 11,28) fontos, hanem Isten bűneinkre
adott válasza, Jézus Krisztus váltságmunkája, evangéliuma is. Ha csak a vétkeink miatti
szomorúsággal a szívünkben élnénk az Úrvacsorával, akkor az azt üzenné mindenkinek, hogy Isten nem oldotta meg bűneink
kérdését. Ezért vádoljuk magunkat, és szomorkodunk, mert nincs reménységünk. Viszont tudjuk jól, hogy nem ez a helyzet. A
golgotai kereszt evangéliuma nemcsak nevében örömhír, hanem a hívők szívében igazi
reménységet, Isten kegyelmében való igazi
bizodalmat szül. Olyan hálát, amely az úrvacsorát örömtelivé, Istent dicsőítővé teszi. A
négy kérdés célja pont ezért az is, hogy erre
az evangéliumra emlékeztessen minket, és
így Isten iránti hálára ösztönözzön! Ezt abból is látjuk, hogy a négy kérdés közül csupán az első foglalkozik bűneink kérdésével,
viszont három (!) másik a Krisztusról szóló
evangéliummal.
És hogy valóban az evangélium alaposabb
megértésében akarnak segíteni minket, az
abból is kiderül, hogy tartalmukban segíte-
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nek minket az Istentől kapott egyedüli vigasztalás megértésében. Református hitvallásunk, a Heidelbergi Káté rögtön Isten nekünk adott vigasztalásával kezdődik (1. kérdés-felelet). A második kérdés azzal foglalkozik, hogy „Hány dolgot kell tudnod avégett, hogy ebben a vigasztalásban boldogul
élhess és boldogul halhass meg?” A felelet
pedig: „Hármat: először, hogy mily nagy az
én bűnöm és nyomorúságom; másodszor,
hogy mily módon szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból; harmadszor, hogy milyen hálával tartozom neki
e megszabadításért.” Úrvacsorai kérdéseink
ugyanezt a gondolatívet követik. Az első
kérdés foglalkozik bűneinkkel és nyomorúságunkkal. A második és harmadik kérdés
azzal, hogy Isten mily módon szabadít meg
minket. A negyedik kérdés pedig azzal,
hogy milyen hálával tartozunk Istennek
ezért a szabadításért.
Mi tehát a céljuk? Hogy az Úrtól kapott
vigasztalásban, az evangélium elhívése által,
boldogul élhessünk. Az úrvacsorával is!
Mert Krisztus áldozatának evangéliuma,
amit kiábrázol a kenyér és bor, készíthetnek
fel minket arra, hogy Istent dicsőítve tudjunk részt venni az úrvacsora közösségében.
Minden alkalommal tehát, amikor halljuk
ezeket a kérdéseket, bűnbánattal álljunk meg
az Úr előtt, de egyúttal az evangéliumba
vetett hittel, örömmel, hogy őszintén tudjuk
dicsérni így is megváltó Urunkat!
Szepesy László
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Családi hírek

Grót Verhavert Emilia

2022. május 16. és augusztus
21. (lapzárta) között a következőkről számolhatunk be:
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Székely Sándor
és Kozma Anna

Deák Bence Zsolt

Rimanóczy Attila László
és Lestyán Viola Aranka

Miklós Panna
Kópis Panna

Megkereszteltük:

Csornyai Fruzsina Emma

Nyilas László
és Barankó Ildikó

Lengyel Vince

Imádkozzunk értük!

Pósfai Zorka

Rábely Kamilla Liza

Papp-Leveleki Hanga

Motyovszki Ábel

Dékány Gábor

Lipcsei Teó Erik

Tromler Izabell

Dékány Gáborné

Csintalan Hanga Zsófia

Sebestyén László

Lázár Tiborné

Horváth Zsolna

Szoboszlai Ábel Ákos

Hercsuth Tibor

Koppány Jázmin

Baranyák Botond

Király Kálmánné

Hajdufi Sarolt

Baranyák Bence

Hajdufi Bodza

Győry Botond Bence

Eltemettük

Petrov Ferdinánd
Basa István

gyermekeket.

Kajdi Lászlóné

Imádkozzunk értük!

testvéreinket.

Győry Zalán Levente

Imádkozzunk a gyászolókért!

Győry Szofi
Győry Fanni
Papp Benedek Tamás
Papp Szabolcs Sándor

Házasságát megáldatta:
Gazdag András Gábor
és Biró Anett

Az egyik nyári felhőszakadás alkalmával
(június 9-én) elöntötte a templomteret az
esővíz. Különös módon a víz az egyik klímaberendezés beltéri egységéből ömlött végig a
Lupény utca felőli falon, s még a középen
futó szőnyeget is eláztatta.
Az eső elálltával az esővíz rejtélyes útvonalát kezdtük keresni, hiszen érthetetlen
volt, hogy egyáltalán hogy kerülhet víz a
beltéri egységbe, de különösen ilyen meny-

nyiségben.
A
megfejtést
az
adta, hogy kiderült, a beltéri
egységben a működés
közben
keletkező
kondenzvíz levezető
csövét
üzembe
helyezéskor a fal
külső
oldalán
lefutó ereszcsatornába kötötték
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be. A függőleges csatornába
a zápor a tetőről rengeteg
fenyőtobozt és tűlevelet
sodort be, ami úgy eldugította a csatornát, hogy az
esővíz a kondenzvíz vezetékén a templomtérbe távozott.

GYÜLEKEZETI HÍREK
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és 17. között. A legkisebb feladatokban is mindenki igyekezett Urunknak szolgálni.
Végh Tamás nagytiszteletű úr
a hívő élet harcairól, feladatairól, buktatóiról beszélt. SiposVizaknai Gergely nagytiszteletű úr a szeretetlen ítélgetésről
és a szeretetben való intésről;
a földi hatalomról, mint Isten
eszközéről; az akaratosságról
és az engedelmességről szólt.

Istennek hála, a baleset
maradandó károsodást nem
okozott sem a berendezésben, sem a falon nem hagyott nyomot kiszáradás
Esténként testvéreink bizonyután. A hasonló eset elkerüságtételét hallhattuk.
lésére a vezetékének a csatornába kötését
Kedves élményt jelentet nekünk, hogy
megszüntettük, és független csövön vezetjük
megnézhettük a ciszterci nővérek nemrég
le a kondenzvizet.
elkészült gyümölcsfeldolgozó üzemét. A
(V.M.) nagy csarnok falát durván ácsolt fakereszt és
bibliai idézet díszíti…
Hálásak voltunk Urunknak a lelki felfrissülésért, a kis csoportokban az egymás hite
általi épülésért, és azért is, hogy sem baleset,
sem betegség nem terhelt meg bennünket, és
még az időjárás is kellemesen alakult, nem
volt szélsőséges.

A női csendeshétről: Nagy vágyakozással a
szívünkben készültünk az idei csendes hetünkre. A COVID járvány miatt két év után
lehettünk ismét együtt. Mindnyájan éreztük,
„Istenünk rajtunk nyugvó jó kegyelmében
mennyire nem magától értetődő az, hogy
újra összejöhettünk. Szeretetteljes légkörben, bízva” reménykedünk, hogy jövőre is összeegymásra figyelve, minden zökkenőtől men- gyűlhetünk Urunk lábainál, gyarapodni az
B.M.
tesen telt el az öt nap Kismaroson június 13. Ő megismerésében.
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Szolgáltunk egymás között – az Emmauskör csendeshete: Július utolsó hetében tartottuk az Emmaus-kör csendeshetét Vonyarcvashegyen, egyikünk nyaralójában,
melyen hét pár összesen tíz gyerekkel és egy
unokával személyesen, egy család pedig
online tudott részt venni. A délelőtti alkalmakat Honthegyi Zsolt, keszthelyi evangélikus lelkész tartotta a Rómaiakhoz írott levél
első néhány része alapján. Jó volt megtapasztalni, hogy Isten igéjét milyen sokféleképpen lehet hirdetni. Zsolt nem sokat vesződött a levél kortörténetének bemutatásával, legfeljebb csak azért tért ki rá, hogy a
jelennel való hasonlóságokat, az alapkérdések változatlanságát lássuk. Előzetes várakozásaimmal ellentétben hittételeket sem sokat
magyaráztunk, kivéve, hogy bűneinkre
egyedül Krisztusnál van a bocsánat. Sokat
beszéltünk viszont arról, hogy az ember
hányféleképpen érti félre az Istentől kapott
lehetőséget; hogyan ítélkezünk és csámcsogunk egymás bűnein, miközben magunknak
bármit megengedünk, ami éppen örömtelinek tűnik a számunkra. Rengeteg kérdést
kaptunk, volt lehetőségünk a személyes önvizsgálatra is. Esténként pedig közülünk
kerültek ki az alkalomtartók, változatos igék
alapján, de valahogy, „véletlenül” mégis a
délelőtti témákhoz kapcsolódó módon. Gyerekeink egymásra vigyáztak, külön gyerekalkalom nem volt, ehhez talán érdemes len-
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ne visszatérni a későbbiekben.
A héten önellátók voltunk, ebédelni egy
közeli étterembe jártunk, minden mást magunknak intéztünk, és ez kiválóan működött. Korábbi csendesheteink során azt gondoltuk, hogy jó, ha főznek ránk, takarítanak
utánunk, mert így több időnk marad az Igére figyelni – most kiderült, hogy a közösen
végzett házimunka szintén jó alkalom a tartalmas beszélgetésekre, egymás mélyebb
megismerésére – és nem utolsó szempont a
költségek nagyon jelentős lefaragása sem. A
Balaton jó közel volt – ezt nem bántuk, a
Keszthelyi-hegység csodálatosan békés erdeje pedig szinte a ház mögött kezdődött.
Házaskörünknek hat éve nincs hivatalos
vezetője, a szolgálatokat és a szervezési feladatokat egymás között osztjuk el, békésen
vesszük tudomásul, hogy egyelőre ez a működésmód jut nekünk. Imádkozunk házasságainkért, felnövőben lévő gyermekeink elakadásaiért és világnézeti dilemmáiért, a
minden irányból tapasztalható megrendítő
események károsultjaiért. Ősszel folytatni
tervezzük a közös alkalmakat a megszokott
rendben; befejezzük az Apostolok Cselekedeteinek tanulmányozását, és várhatóan
Sámuel 1. könyve alapján kezdünk új sorozatot.
„Az igaz ember pedig hitből fog élni.” (Rm 1,17)
Eörsi Dániel

2022. szeptember

GYÜLEKEZETI HÍREK

Önvizsgálatra indított – gyülekezeti csendeshét Pasaréten: közösségi és személyes ajándékokkal is gazdagított. Az együtt éneklést,
énektanulást különösen szerettem. A mostaniak közül azért emelem ki a Bibliáról szólót,
mert nagyon jól kapcsolódott az igeszolgálatokhoz:
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totta a figyelmemet egy másik „elengedési”
folyamatra. Bár tudom, hogy mindennek
rendelt ideje van, nem könnyű elfogadni az
életkorral együtt járó „nem szeretem” változásokat, családtagok és barátok elvesztését… Vigyázni kell, nehogy belopakodjék az
önsajnálat utálatos bűne.

Nem hagyjuk el a Bibliát,
Isten szent Igéjét!
Ez támasza az aggoknak,
Ifjút ez Ige véd.
Ez nap, mely fényes sugarát
Utunkra hinti el,
Ebből halljuk Jézus szavát,
Ez ég felé emel.

Nagyobb hangsúlyt kell kapnia az életemben a hálaadás azokért az évekért, amikor az
Úr gyönyörű feladatokkal, szolgálatokkal
ajándékozott meg! De a jelenért is, hogy gyülekezetbe járhatok, még segíthetek, s ami a
legfontosabb, imádkozni minden korban,
minden körülmények között lehet! A családunkon kívül gyülekezetünk egységéért, a
Isten Igéje hitünk és Jézussal való kapcso- nagy terheket hordozókért, országunkért,
latunk alapja! Egyértelmű üzenet volt nekem vezetőinkért, ezért a szörnyű háborúért!
az elengedésről szóló tanítás, hiszen visszaMit lát rajtam a környezetem? – hangzott
térő harcom, hogy megszabaduljak a Sze- el a kérdés. Meg kellett vizsgálnom, hogy
retteimért való aggodalmaskodástól. Az miben csüggedtem el. Van-e akadálya a nöeszemmel tudom, hogy csak egy időre kap- vekedésnek? Én is csatlakozom a mindenért
tam őket, mégis, látva az őket körülvevő panaszkodók táborához, vagy Pál apostollal
őrült világot, felülkerekedik bennem a félté- együtt elmondhatom, hogy törekszem arra,
sük. Az is önvizsgálatra indított, amikor hogy mindenkor mindenben elégedett learról volt szó, hogy sokszor, szinte észrevét- gyek?!
lenül, visszakúsznak a régi kedvtelések, pótHálás vagyok az Úrnak, hogy ezen a héten
cselekvések, szokások, és újra életre kel az személyesen szólt hozzám, tükröt tartott
óemberem.
elém, és elém tárva a felismert bűnöket, keA kiscsoportos beszélgetésekben átél- gyelmes szeretetéből tovább léphettem!
hettem „az egymás hite által épülünk” élméZika Klára
nyét. Hálás vagyok Uramnak, hogy ráirányí-
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Vágy a közös növekedésre – Filemoncsendeshét 2022: Két év kihagyás után újból
sikerült együtt, jelenléti csendeshétre eljutnia a Filemon körnek. A járvány idején eleinte nem is lehetett, tavaly pedig az oltások
körüli bizonytalanságok miatt döntöttünk
úgy, hogy nem vállaljuk az egy hét
„összezártságot”, így különösen hálásak
lehetünk azért, hogy személyesen találkozhattunk, és gyűlhettünk össze a héten. Az
elmúlt alkalmakhoz hasonlóan Dömösön, a
Biblia Centrum Alapítvány házában szerveztük meg a hetet.
A témánk a gyülekezeti héthez hasonlóan
az „épüljetek fel lelki házzá” felszólítás köré
épült, az alkalomtartó Horváth Géza lelkipásztor volt. Kiindulási igénk az Efézusi
levél 2,19-22 volt: „Ezért tehát nem vagytok
többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az
Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten
hajlékává a Lélek által.” Arra kerestük az
Igében a választ, hogy fiatal felnőttként, az
(időnként nem is kicsit) megszaporodó feladatok, kihívások között merre kellene,
hogy vezessen az utunk, mik azok a terüle-
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tek, ahol megtorpanhattunk a növekedésben
és a megszentelődésben, és hogy mi Isten
célja a felépült nagybetűs Gyülekezettel.
Jó érzés azt látni, hogy Isten azok után,
hogy az övéi vagyunk, még továbbit tervez
velünk, és szeretné, ha épülnénk, fejlődnénk,
„jobbá lennénk”, hogy az Ő dicsősége lehessen látható rajtunk. Rendelése szerint az ide
vezető úton nem lehet egyedül járni, kulcsfontosságú a Gyülekezet közössége, ahol a
különböző formájú, funkciójú életek épülnek
együttesen épületté, templommá.
Ez azért is nagyon fontos, mert a közösség
megélésének formája, megvalósítása vált az
egyik központi kihívássá csoportunk számára, ami ismét terítékre került. Az igény az
ige hallgatására és megbeszélésére, a más
tapasztalataiból való tanulásra megvan, viszont a szervezés (mind a helyszínek és időpontok, mind a gyermekek elhelyezése) sokszor feladja a leckét. Csoportunk most már
hosszabb ideje házicsoportos rendszerben
működik, több csoportban, családoknál gyűlünk össze. Folyamatosan keressük annak a
lehetőségét, hogy hogyan tudnánk úgy szervezni az alkalmainkat, hogy valamennyiünknek elérhetőek és kivitelezhetőek legyenek. A Gyülekezet imádságát ezért kérjük és
köszönjük.
Nagyon komoly kihívás volt, hogy sokkal
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ritkábban találkoztunk (a járvány előtti időszakban a kb. három havonkénti teljes körös
találkozó, majd a csendeshetek voltak a közös események), az elmúlt két évben mindkettő alapvetően kiesett.
Nagyon jó volt látni, hogy a vágy a növekedésre, az épülésre és a közösség iránt
ugyanúgy megvan, mint korábban, és hogy
újból együtt kereshettük a közös növekedés
és épülés lehetőségét. Szeretnénk, hogy a
növekedésünk (egyen-egyenként és közös-

Mi, reformátusok – magyar református nemzetstratégia volt a témája az idei Szárszói
konferenciának, amelyet a Magyarországi
Református Egyház és a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány rendezett augusztus 11 és 14 között. Jó volt megtapasztalni, hogy a magyar közélet számos képviselője hitvalló református, és a trianoni határokon kívüli magyar református egyházkerületekkel is együtt tudunk gondolkodni
nemzetünk sorskérdéseiről. Felvetődött a
kérdés – jogosan –, hogy nem túlzott igény-e
reformátusként nemzetstratégiát megfogalmazni, tekintve létszámunkat és társadalmi
súlyunkat. Az előadásokból és fórumbeszélgetésekből egyértelműen kiderült, már történelmi örökségünk révén is, de felekezetünk
hitvallásbeli jellemzője okán is – hogy mi az
Ige egyháza vagyunk –, nem csak okunk
van, de kötelességünk is nemzetünk sorskérdéseivel kapcsolatban az Igére alapozott
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ségként is) folytatódhasson a megváltozott
életkörülmények (munkahely, családok bővülése stb.) között is.
Hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy újra
személyesen is összegyűlhettünk, és köszönettel tartozunk a hét valamennyi szolgálójának, akik lehetővé tették, hogy kicsit kiszakadhassunk a hétköznapokból, és az ige
köré gyűlhessünk. Kérjük Istent, hogy adjon
növekedést, épülést az életünkre.
Jankowski András

álláspontunkat megfogalmazni.
(A nemzetstratégiai vitaanyag elolvasható:
parokia.hu › attachments › 2022/08/14, hozzászólásokat a szarszo@reformatus.hu címre
lehet küldeni)
Megerősítő élmény volt hitvalló közéleti
személyek (Novák Katalin, Nagy István,
Trócsányi László…) bizonyságtételét, Ige
melletti elköteleződését hallgatni. A konferencián készült kép- és hangfelvételek megtekinthetők: https://youtu.be/nncppDcxOhY
(fenti QR-kód vagy a „Reformátusok Szárszói Konferenciája”-ra keresve). További
beszámolók olvashatók a reformatus.hu
illetve parokia.hu oldalakon. Ha Isten engedi, jövőre is terveznek hasonló református
közéleti konferenciát Szárszón. Bárki jelentkezhet rá a férőhelyek mértékéig, csak időben kell figyelni a konferencia hirdetését a
reformatus.hu oldalon.
Viczián Miklós
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Esdekelve
Adj esőt, Urunk!
Szomjúhozik teremtett világod.
Tikkadt a rét, lomha a nyáj,
volt-e valaha ily nagy aszály?
Adj esőt, Urunk,
hogy a fák lombjai
büszkén viselhessék koronájukat,
óvni, védeni tudják lakóikat!
Adj esőt, Urunk,
hogy a nemzet kenyeréből
ne csak szűken a magyarnak jusson,
add, hogy javaidból az éhező
mind kaphasson!
Minden alkotásod tökéletes,
föld, víz, nap, hold és ég.
Mi tettünk tönkre mindent,
a mohó embernek semmi sem elég.

Nem pezsdülnek vizeink, forrót lehel az ég,
tűz martaléka az erdő, a rét.
Ember, állat, természet mind csodádra vár,
égi csatornáid nyílnak-e már?!
Csak bomba-eső jut mára,
vétlenre hull s emberalkotásra.
Széttárt karokkal áll a tehetetlen,
ahelyett, hogy térden állna!

Eszét veszté az ember,
nincs itt bűntudat, nincs itt bűnbánat.
Se szeri, se száma, ki is venné számba
a gyilkos drónokat?
Rendelésre gyilkolja vér a vérét,
saját alkotásit, nemzet nemzetét.
Pénzéhség, hatalomvágy űzi hajtja,
hány élet, sírhalom, ki gondol itt arra?
Erős vezér az élet-ösztön,
hazát hátrahagyva indul a tömeg.
Útfélen bandukol, mélyen fejet hajtva
család, apró nép, fiatal s öreg.
Élő víz kell a földnek!
Isten szájából származó, hogy
újra pezsdüljenek a vizek,
csörgedezzen a forrás, teljen a folyó!
Add Igéd bő esőjét, Urunk! S békességedet,
hogy ne ölje egyik a másikat!
Bűnünk bánva, leborulva várjuk
az esőt s szabadításodat!
Móray Inke
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Az alkalom fő témája a
misszió volt – tavaszi összifi
A Jóel ifi szervezésében ismét közös összifire gyűlhettek össze az ifjúsági csoportok a
templomban május 29-én. Az alkalom fő
témája a misszió volt, valamint az, hogy
keresztyénként mire kaptunk elhívást. Az
Igét gyülekezetünk tagja, Pék Marci hirdette
az Efézusi levél 2,1–10 alapján. Elhangzott
többek között, hogy a misszióba indulás első
feltétele Jézus személyes megismerése, majd
a Benne való hitünk megélése, és ezek után
az evangélium továbbadása. A legnagyobb
öröm megismerni Jézust, a második legnagyobb pedig megismertetni mással Őt.
Mivel sokan sokféle tanítást hirdetnek,
fontos, hogy mi magunk is megerősödjünk a
hitünkben, és az örömhírt naponként hirdessük magunknak is, emlékeztetve önmagunkat, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, és
feltámadt a megigazulásunkért. Jézus nem
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csupán kimentett valamiből, hanem kimentett valamire: Isten dicsőségének magasztalására. Akiket Isten bevett a kegyelmébe,
azokat mind fel akarja használni, így a miszsziói parancs minden újjászületett hívő embernek szól. A missziót elsősorban saját környezetünkben kell folytatnunk, és keresztyénségünket hitelesen képviselnünk.
Az igei rész zárultával kisebb vegyes csoportokba rendeződtünk. A székeket úgy
helyeztük el, hogy egy külső és belső kör
alakuljon. Azok, akik a külső körben ültek,
kb. 5 perc beszélgetés után egy székkel
odébb ültek és egy következő emberrel is
megismerkedhettek. A beszélgetésekben
előkerültek az elhangzott gondolatok, de
segítségül mindenki kapott olyan kérdéseket, amelyek elindíthatták a beszélgetést két,
addig ismeretlen ember között is. Ezek után
– a korábbi hagyományokhoz híven – finomságokkal terített asztal várta az ifiseket.
Jóel ifi
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Tudod-e, mi az a fáraózás? és a zászlózás? ...vagy hol van a Púp?
Az alábbi csendesheti beszámolóban találkozunk ezekkel a szavakkal, de vajon ki tudja,
hogy milyen foglalkozások ezek?! A cikk utáni megjegyzésben megtudhatod.

Tanítványság, bűnbánat, újjászületés –
Gedeon ifi csendeshete
Június utolsó teljes hetében, a csendeshetek sorában másodikként a Gedeon ifi vehette birtokba a neszmélyi konferenciatelepet. Mind a hétre való készülődés alatt,
mind a hét folyamán rengetegszer tapasztalhattuk Isten gazdag áldásait és azt, hogy az
ő hatalma mindenre elegendő. Ő rendelte ki
a héten szolgáló segítőket, konyhásokat, és ő
hívta el a résztvevőket is.
Hetünk lelki vezetője Karászi Attila, diósjenői lelkipásztor volt (illetve első alkalommal Földvári Tibor lelkipásztorunk), a hét
témája pedig részben a tanítványság, részben az ehhez vezető út, vagyis a bűnbánat és
az újjászületés volt. Egyik nagy tanulsága
volt a hétnek, hogy az Úr nem szabályrendszert akar az emberre erőltetni, és nem arról
van szó, hogy mindenáron meg kell próbálni
megfelelni, hiszen úgysem lehet. Hanem
Krisztusban azért jött el, hogy személyes

kapcsolatba léphessünk vele, és a benne való
hit által üdvözülhetünk (Ef 4,4). Az esti áhítatokon sorsfordító imádságokról volt szó,
közülük is Anna, Dániel, Dávid és Mózes
imádságairól, illetve a neszmélyi árvaház
történetéről. Nemcsak testi, hanem lelki értelemben is megtapasztaltuk, Isten milyen
bőséges terített asztalt készített el nekünk.
De áldásait nemcsak ebben láthattuk, hanem
abban is, milyen sokan eljöttek a hétre, hogy
milyen ajándék volt az időjárás, és hogy az
egész hét alatt megőrzött bennünket épségben.
A délutáni programok között volt könnyedebb, főleg a közösség épülését szolgáló:
elmaradhatatlan számháború a Púpon1),
séta a Duna-parton némi fagyizással egybekötve, fáraózás2) (amit ezúttal az ifjúság
szervezett és bonyolított le nagy sikerrel), és
volt több olyan, ami a lelki épülést segítette.
De a „hivatalos” programpontok között jutott idő zászlózásra3) is, és a hét folyamán
tucat számra születtek csomózott karkötők,
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munka közben pedig bőven volt alkalom a
beszélgetésre.
Hálásan köszönjük a szülőknek a Neszmélyre oda- és visszajutásban való segítséget, a testvéreknek, hogy imádságban hordozták a mi hetünket is, de legfőképpen
Istennek, hogy idén is tarthattunk csendeshetet, tapasztalhattuk kegyelmét és jóindulatát.
a Gedeon ifi vezetői
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Kilenc kisgyermek is eljött a
szüleivel – A Jóséb-Basebet
ifi csendeshete

Augusztus 6-ától 13-áig volt a JósébBasebet ifi csendeshete gyülekezetünk neszmélyi konferenciatelepén. Sok ajándékot
kaptunk ezen a héten az Úrtól, és megtapasztalhattuk az ő közvetlen jelenlétét. Isten
szavát délelőttönként Farkas Péter, a győri
Megjegyzés
Keresztyén Testvérközösség Egyesület lelki1) Púp: a neszmélyi Várhegy gyülekezetben pásztora, este pedig Bej Attila hirdette.
elterjedt tájneve. A megnevezés a hely geoEz a hét nap mozgalmasan telt. Többen
morfológiai adottságait hívebben tükrözi, felkeltünk már jókor reggel, hogy a nap kezmint a Várhegy név, így sokkal magától érte- detén összegyűljünk közösen imádkozni.
tődőbb és célszerűbb.
Délelőtt egy-egy órára elvonultunk, hogy
2) Fáraózás: állomásos játék annyival megfű- önállóan, párosával, sőt csoportosan is imádszerezve, hogy az egyes csapatok különböző kozzunk, és elmélyedjünk a Biblia üzeneténépek tagjai, akik fejedelmüket keresik állo- ben. Attila vezette a közös bibliatanulmámásról állomásra, miközben mindenféle nyozást, ahol megújulhattak a módszereink
és az Ige iránti lelkesedésünk. Ezután megpróbákat kell kiállniuk.
3) Zászlózás: csapatjáték, amiben a megmér- hallgattuk a délelőtti áhítatot, és kisebb csokőző csapatok feladata az ellenfelük célterü- portokban megosztottuk egymással, amit
letén lévő zászló megkaparintása és saját megértettünk és megéltünk Isten kegyelmétérfélre való átvitele úgy, hogy közben az ből. Délutánonként egy-egy ifis társunk tett
ellenfél tagjai nem kapják el. Ha elkapják, az bizonyságot, vagy a kertben munkálkodellenfél börtönébe kerül, és csak csapattárs tunk, illetve olyan is volt, hogy a hét során
feltett kérdéseinkre kaptunk választ Péter
tudja onnan kiszabadítani.
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bácsitól. Vacsora után jött a foci, a napot
pedig az esti áhítat zárta, ami után (többékevésbé) mentünk is aludni.
Ebbe a szokásos csendesheti menetrendbe
nem kevés szaladgálás, kismotorozás, kúszómászó kíváncsiskodás, sikongatás, rosszalkodás, labdázás és viaskodás is vegyült, hiszen
kilenc kisgyermek is eljött a szüleivel. Ez
nem kis kihívást jelentett a szervezőknek és a
résztvevőknek is, de békességgel voltunk
együtt egész héten. Ebben sokat segítettek a
szolgálók, akik a konyhában dolgoztak vagy
a nagyobb gyerekekre vigyáztak, de az is,
hogy szépen felújított szobákban lakhattunk.
Emellett kihangosítással és közvetítéssel a
szülők is nagyjából hallgathatták az igehirdetéseket annak ellenére, hogy az etetés, fürdetés, altatás és általában a kicsikről való gondoskodás alaposan elfoglalta őket.
Éppen ezért azon is elgondolkodtunk a
héten, hogy mi legyen az ifi jövője, hiszen
Isten jóvoltából a kisgyermekek száma egyre
nő. Egyik délután össze is gyűltünk ezt megtárgyalni, és arra jutottunk, hogy ne változzon az ifi szerkezete, hanem továbbra is legyünk együtt házasként, egyedülállóként,
sőt gyerekekkel is, tehát különböző családi
állapotban és élethelyzetben, de egységben.
Egyébként a nagyház melletti fán nagyon
finom füge érett.
Patartics Bálint
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A Dunát elérve fürödtünk
egyet – PIKK-kenuzás
Június 11-én, szombaton reggel 9-kor indulunk útnak Pasarétről. A cél a szlovákiai
Kéménd. Innen tervezzük a Garamon leevezve elérni a Dunát, majd folyásiránnyal
megegyezően Zebegényig jutni. Az eredeti
terv az Ipoly volt, de a nagy szárazság miatt
járhatatlanná vált a folyó. A sors fintora,
hogy a csütörtöki heves esőzések miatt Zebegény előtt megcsúszott a löszfal, és a 12-es
utat, illetve a szobi vonatvágányt is lezárták.
Emiatt Esztergom felől, a Mária Valéria hídon át érkezünk. Két kocsival megyünk, jó
hangulatú beszélgetések alakulnak ki, személyes témákat is érintünk a másfélórás út
alatt. A kéméndi hídnál még egy autó csatlakozik hozzánk, a sofőrök pedig visszaautóznak Zebegénybe a kenukért. Ezalatt tartunk
egy áhítatot, a textus a gutaütött meggyógyítása (Márk 2,1-12). Szép példája ez a jó értelemben vett „erőszakos hitnek”, amikor a
felebarátokat nem tántorítja el sem a tömeg,
sem a farizeusok rosszallása. Van olyan
helyzet, amelyben nekünk kell bátran előlépni, amikor nincs idő az eshetőségeket mérlegelni, azon tépelődni, ki mit vár tőlünk. Így
tett a kananeus asszony is, amikor lánya
érdekében Jézushoz közeledett, nem törődve
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a leteremtéssel és visszautasítással. (Mt 15,21 sajnos zárva van az étterem. Folytatjuk tehát
utunkat az esztergomi Dunán, és elérkezünk
–28)
Közben a hajók megérkeznek, és a kiscsa- a Helemba zátonyhoz, ahol 2019 januárjában
pat útnak indul. Annyira kellemes a víz, másfél hónapos kényszerpihenőt tett egy
hogy egyesek egyenesen a folyóba fekve román teherszállító. Kikötve megpillantunk
vitetik magukat, egészen egy kisebb zúgóig, egy kezdetleges homok házacskát aranyos
ahol az egyik kenu fenn is akad egy pillanat- patakocskával, mely szemmel láthatólag
ra. Pár méterrel lejjebb vesszük észre csak, további bővítésre szorul. Felnőtt mivoltunhogy csinos lékecske keletkezett a hajóorron. kat megtagadva lelkes csatornaépítés és foSzerencsére a szakértő mérnök gárda egyedi lyamszabályozás kezdődik.
szikszalagos megoldással rukkol elő, mely a
A túra végállomása Zebegény. Szemünk
precíz Asztalos-munkának köszönhetően elé tárul a Dőry kastély és a betüremkedő
valóban hermetikusan zárja a repedést a túra Szent Mihály-hegy. 25,6 km-t tettünk meg 5
végéig. Nem is lenne igazságos, ha emiatt és fél óra alatt, megérdemeljük a lángost.
kerülnének hátrányba a nem sokkal később
Hazafele megint kerülünk.
kezdődő csáklyázás és vízi háború során…
Kocsis Barnabás
A Dunát elérve fürdünk egyet, majd meg- *Széndioxiddal dúsított alkoholmentes ital Szloállunk egy Kofolára*), de rendezvény miatt vákiában és Csehországban.
„Mi szeressük őt; mert ő hogy mindez miért történt. Nem tudtam,
előbb szeretett minket!” hogy nekem hol a helyem ebben.
(1Jn 4,19)
Szüleim a kétezres évek elején elkezdtek
Isten már azelőtt elkez- járni az egyik pasaréti házaskörbe. Minden
dett keresni, hogy én nyáron elmentünk a „családos hétre”, Salgóbármit is tudtam volna bányára, ahol másik két házaskörrel együtt
Róla. Édesanyám hívő töltöttünk el egy hetet. Mi, gyerekek nagyon
református, édesapám szerettük ezeket a csendesheteket, mert sok
pedig római katolikus velünk egykorú gyermekkel alakult ki jó
volt, amikor összeháza- baráti kapcsolat. Isten érdekes, szép rendesodtak. Bátyámmal és öcsémmel együtt en- zése, hogy már ott, kisgyermekként
gem is katolikusnak kereszteltek. Minden „megismerhettem” a feleségemet, Borka
vasárnap mentünk misére, heti rendszeres- Zsófit, de aztán persze még jó pár évnek el
séggel látogattuk a gyermekhittanórákat, és kellett telnie, hogy fiatal felnőttként újra
katolikus iskolába jártunk mindhárman.
megismerkedjünk, kapcsolatba kerüljünk
Kisgyermekként egyértelmű volt számom- egymással.
ra, hogy Isten létezik, ismertem a legtöbb
bibliai történetet, és megtanultam viselkedni
is: tudtam mit illik és mit nem, és igyekeztem mindenkinek megfelelni. Volt egy képem a bűnökről, és arról, hogy azokat meg
lehet bánni. Katolikusként gyónni jártam,
mert éreztem a bűntudatot, de ez teljes békességet már akkor sem adott. Ismertem az
evangélium történetét, tudtam, hogy Jézus
élt, meghalt és feltámadt. De nem tudtam,

A „salgóbányás” közösség gyermekei felcseperedtek, konfirmáltak, és sorban megalakultak az ifi csoportok. Testvéreimmel
együtt engem is hívtak a barátok a korosztályomnak megfelelő ifibe, így kezdtem el
tizennégy évesen járni Pasarétre. Akkoriban
sorban hívtak bizonyságtevőket az ifi alkalmakra, akik arról beszéltek, hogyan születtek újjá, miként tértek meg Istenhez. Nekem ezek a fogalmak teljesen újak voltak.
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Valósággal ittam az igét,
és elkezdtem megérteni:
hol jövök én a képbe, mi
közöm van az evangéliumhoz. Nyáron pedig
eljuthattam életemben
először Neszmélyre, az
ifi csendeshetére. Ott
sok személyes beszélgetésem volt ifivezetőimmel, és bűneimet felismerve és megvallva
Istennek, elfogadtam a Krisztusban elkészített bűnbocsánatot és örök életet: újjászülettem. Izgatott öröm, béke és boldogság volt
bennem egyszerre, lelkesen olvastam az igét,
imádkoztam és nem győztem hálás lenni
Istennek azért, amit értem tett.

maradtam sokáig ebben az állapotban, mert
a jól ismert ézsaiási igével Isten üdvbizonyosságot adott: „Ne félj, mert megváltottalak,
neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézs 43,1)
A békességet az adta, hogy Isten a figyelmemet átirányította magamról Őrá. Ahogy az
idézett mondat alanya is a cselekvő Isten,
úgy az üdvösségemért is mindent egyedül
Jézus Krisztus végzett el. Felszabadított az
Isten, hogy nem nekem kell „jól megtérnem”. Nem azon múlik az üdvösségem,
hogy minden bűnöm eszembe jutott-e az
imádság során. Természetesen kell, hogy
legyen bűnlátásom, ami bűnbánatra indít
Isten felé, de a bűnbocsánatot nem azért
kapom, mert fel tudom sorolni a vétkeimet,
hanem azért, mert az értük járó ítéletet Jézus
Csakhamar azonban elbizonytalanodtam: Krisztus helyettem elszenvedte a kereszten.
„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit
biztos újjászülettem? Minden bűnömet megvallottam? „Jól” imádkoztam? És az ördög által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
elkezdett gyötörni. Újra és újra megval- nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedlottam Istennek a bűneimet, igyekezve egyet jék.” (Ef 2,8-9)
sem kifelejteni közülük. Elmúlt a békesséTestvéreim is átélhették a megváltás örögem, és a helyére félelem költözött: ha vala- mét, és elkezdtünk betagozódni a gyülekezet
mit elrontottam, akkor egy lépésre az üdvös- életébe: öcsém a stúdiós szolgálatba állt be,
ségtől fogok elkárhozni. Hála az Úrnak, nem míg bátyám a cigánymisszió tagjává vált. Én
a gyermekek között kezdtem el
szolgálni. Eleinte a gyermekistentiszteletek segítőjeként tevékenykedtem, pár éve pedig alkalomtartóként igyekszem bizonyságot tenni Isten szeretetéről.
2020-ban házasságot kötöttünk
Borka Zsófival, egy évvel később
pedig megszületett kislányunk,
Zorka. SDG!
„Aki pedig mindent megtehet sokkal
bőségesebben, mint ahogy mi kérjük
vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké.
Ámen.” (Ef 3,20)
Pósfai Áron
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Több évre is elhúzódó rovatnak szánjuk a háttérben szolgálók bizonyságtételét. Elsőként a
neszmélyi konyhaszolgálatosok vallanak a 3 következő számban:

neszmélyi konyhaszolgálatosok 1/3.

Megkérdeztük az idén Neszmélyen szolgált testvéreket, hogyan élték meg, milyen tapasztalataik
voltak a konyhai szolgálatban. Sokan ragadtak tollat, így a rövidebb-hosszabb beszámolók közlését
folytatjuk a következő hírlevelekben is.
1. A gyülekezetben egy közös bográcsozás
után hívott el valaki a konyhaszolgálatba,
gondolván, ha azt meg tudtam szervezni,
akkor ez is menni fog. Így kezdődött. Kimondottan izgalmasnak találom a csendesheteken azokat a pillanatokat, amikor ötletünk sincs, hogy mit adjunk enni, vagy mit
csináljunk egy előre nem kiszámítható helyzetben, és akkor egyszer csak Valaki belép a
hánykódó hajónkba, és elsimulnak a hullámok.

2. Idén hetedszerre vettem részt a konyhaszolgálatban Neszmélyen. Eddig minden
alkalommal más-más párosban, így nagyon
jó volt megtapasztalni a szolgáló társak
együttműködő készségét/képességét.

Minden szolgálat az Úr ügyéért van, ezért
elsősorban ezt kell szem előtt tartani! A
konyhaszolgálatban is a legfőbb motiváló
erő a szeretet: amit csinálok, akikért csinálom, szeretetből és szeretettel tegyem! Minden más ebből fakad: fegyelem, állóképesNem mondom, hogy nem fárasztó folyton ség, összpontosítás, türelem, leleményesség,
ugrásra készen állni arra, hogy a különböző ügyesség, figyelem, elfogadás, gyorsaság,
igényeket a lehetőségeinkhez mérten maxi- kedvesség, együttérzés.
málisan kielégítsük, de a jóllakott, elégedett
Végül, de nem utolsósorban, mindezek
tekintetekért
megéri.
„A vendégszeretetről meg ne
feledkezzetek,
mert ezáltal egyesek – tudtukon
kívül – angyalokat vendégeltek
meg.”
(Zsid 13,2)
Devecseri
Gabriella
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mellett nagy-nagy alázatra
van szükség, hogy tudjak
hátralépni, ha kell, és ne a
magam akaratát érvényesítsem!
„Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál!” (Fil 2,3)
Kárász Kati
3. Sok évvel ezelőtt, Cseri
Kálmán igehirdetésekor
értettem meg, hogy hitben
növekedni csak úgy tudok, ha az igeolvasás és
imádkozás mellett gyülekezeti közösséget és
szolgálatot is vállalok. Így nemcsak az Úrral
van kapcsolatom, hanem bekapcsolódhatok
a Krisztus-testbe, ahol minden hívőnek helye és feladata van.

Urat kell képviselnünk és az Ő munkáját
végezzük. „Ne látszatra szolgáljatok, mintha
embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus
szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: lélekből,
jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem
Akkor jelentkeztem először a neszmélyi mint embereknek.” (Ef 6,6-7)
gyülekezeti táborok konyhai szolgálatára.
A szolgálat sok örömöt ad! Az évek során
Később Édesanyám is csatlakozott a munkárengeteg szeretetet kaptunk a fiataloktól. A
hoz, és évek óta együtt örülünk a Nehémiás
táborban mindig őszinteséget és igazi testvéifi hívásának.
ri közösséget élünk meg.
Kezdetben bizonytalan voltam, vajon leszA szolgálat töltekezés is: az Ige közelében
e elég rátermettségem a feladatra. Egy másik
lenni egy teljes héten keresztül nagy kiváltistentiszteleten kaptam megerősítést: a bibliság! Testben kicsit elfáradva, de hitben megai történetben 2000 évvel ezelőtt Krisztus az
újulva szoktunk a hetekről visszatérni.
apostolokat szólította fel az 5000 emberből
A szolgálat a hála kifejezése az Úr felé,
álló, Krisztust hallgató sokaság megvendégelésére: „Ti adjatok nekik enni!” A tanítvá- hálával indulunk, mert már annyi jót kapnyok akkor ugyanolyan alkalmatlannak tunk Istentől, és hálával térünk vissza, hogy
találták magukat a feladat betöltésére, mint megint egy áldott hetet tudhatunk magunk
napjainkban én. „Nincs nálunk több, mint öt mögött. Hiszen a munkánk során tapasztalkenyér és két hal.” (Lk 9,13) Az Ige magyará- juk, hogy „Az ajándékozó bővelkedik, és aki
zatából megértettem, hogy nekem azt a ke- mást felüdít, maga is felüdül.” (Péld 11,25)
veset kell odatennem a szolgálatban, amim
A szolgálattevőket így biztatja az ige: „Ha
van, a többit Ő fogja megáldani, és a munka valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én
vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki
gyümölcseit megszaporítani.
A szolgálat felelősség, amit csak imádkozó nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.” (Jn
Ácsné Cserei Emese
szívvel lehet végezni, mivel a konyhán is az 12,26)
(folytatjuk)
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Hétköznapjaink
Találkozás Balogh Mátéval
Ha most készíttetnél magadTavasszal
nak egy névjegyet, mi állna az ifihétvérajta?
gén,
meg
még
pár
Balogh Máté hívő, sportoalkalommal
ló.
kirajzolóHogyan kezdődött a sport?
dott, hogy a
Hat évig kosárlabdáztam, sport nekem
aztán – sok minden miatt – drog, és ezhárom éve átálltam a tájfu- zel én nem
tásra.
tudok
mit
Ahogy Neszmélyen, az ifis kezdeni.
heteteken láttam, még ott is Lehetetlen
szituáció
edzettél.
Az csak karbantartás volt, volt emberihogy ne felejtse el a lábam a leg. De bátorítást
kapfutást.
tam az alkalMikor időpontot egyez- makon, hogy
tettünk, írtad, hogy mindig tudhatom:
csak délután 3-ig érsz rá, Isten azt adja
mert…
nekem, amit
… szinte minden nap szeretne, és
edzek, de azért 1-2 pihenőna- ez független
pot tartok.
attól, hogy én mit csinálok,
így le tudtam előtte tenni a
Mi a célod a futással?
futást, ami számomra nagy
Az első két évben mindencsoda, és azóta is érzem,
ütt ott kellett lennem, benhogy Isten támogat, ami
nem volt a pörgés, ami aztán
ajándék a számomra. Meg a
átment függőségbe, de az
családomban az is ajándék,
elmúlt félévben Isten kimunhogy amióta élek, a Bibliát
kálta, hogy Ö legyen az első,
olvasták nekem este a szülene a sport. Jelenleg úgy állok
im.
hozzá, hogy sportolok, – és
vannak persze céljaim, embe- Kritikus életkorban vagy,
ri gondolataim – , de ha vala- van-e olyan, amit mégis úgy
mit kapok, eredményt, az csinálnál majd, mint a szüleid?
csak extra.
Jó kapcsolatom van velük,
Nehéz volt ezt megértened?

szerintem ezt ők is így gondolják. (Nevetünk.) Persze
adhatom a hittanos választ,
hogy nem mi kötjük, hanem
Isten köt össze minket. De
tényleg Isten fog össze minket, hogy vasárnap együtt
megyünk templomba, hogy
imádkozni tudunk egymásért, hogy jó mértékű szeretet van közöttünk.
Hogy érzed magad a Jonathán ifiben, az idén és tavaly konfirmáltak körében?
Nagyon jól. Szerintem a mi
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Például
közös
gyülekezeti hétvégéket,
mert
van, akinek kevesebb a szabadsága, vagy nem tud
egy gyülekezeti
hétre
eljönni.
Meg még anyukám dobta fel
nemrég,
hogy
lehetne női sportkör, akár csak
frizbizés.
Zárjuk be a beszélgetést
egy
számodra kedves
idézettel.
közösségünk az egyik legjobb. Sokan járunk az ifibe,
sok programot is szervezünk. A közösségünkben
szerintem mindenki nagyon
normális, és el is tudjuk választani a játékot a figyeléstől
az alkalmakon. Neszmélyen
pedig emlékezetes volt, hogy
egy hétre elkülönültünk.
Szólt az ige, sokat tanulhattam. Nagyon áldott volt a
számomra.

Az Isten embere így felelt:
összefogja az ifit… a Kak„Tud az Úr neked annál többet
tuszkalanddal. (Nevetünk. A
is adni!” (2Krón 25,9)
Kaktuszkaland az ifi kedBeszélgetőtárs:
venc szörpje.) Czakó Zoli az
Budai Gabriella
agyember,
fordulhatunk
hozzá bármilyen kérdéssel,
tud rá válaszolni, vagy ha
nem, utánanéz. Focizni, röpizni is jó vele.
Ha visszatekintünk az elmúlt
évekre, mi volt neked nehéz
benne?

Nem is járvány, hanem
Könnyű a lelki dolgokról most tavasszal a háború.
beszélgetnetek?
Lengyelországban lett volna
Könnyű, mert nagyon egy- Közép-Európa-bajnokság, de
ben van a társaság. Például a szüleim mondták, hogy
Neszmélyen két sráccal egy biztonsági okokból inkább ne
órával korábban keltünk, és menjek. Ez nem esett jól,
így tartottunk együtt csen- mert két és fél évet dolgozdességet.
tam érte. De ott kezdődött az
Mit látsz az ifivezetőitekben, út, hogy ne a sport legyen az
első helyen az életemben.
ami értékes neked?
Jaczkovits Vikinek van Mit javasolnál olyan gyüleképessége, hogy mindenki- kezeti programot a jövőben,
vel tud beszélgetni, és jól ami közösségépítő?
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MISSZIÓS HÍREK
Kb. hatvanan vettek részt
naponként – gyerektábor
Drégelypalánkon
Nagy örömmel és hálás szívvel szeretnénk beszámolni az idei drégelypalánki
gyerektáborról. A korábbi évektől eltérően, nyár közepén, júliusban tartottuk
meg a 4 napos napközis táborunkat,
melynek szokás szerint a falu határában
található, erdei nomád tábor adott otthont. Hálás szívvel tapasztaltuk, hogy a
tavalyi táborhoz képest a résztvevő gyermekek száma gyarapodott, kb. hatvanan
vettek részt naponként a programokon.
A gyerekekkel minden reggel a faluban találkoztunk, innét gyalogosan sétáltunk ki a tábor helyszínére. A napunkat imádsággal és közös énekléssel
kezdtük, majd elfogyasztottuk a reggelit.
A délelőtt folyamán a résztvevő gyerekek
csapatokra osztva mérhették össze tudásukat bajnokságokban, illetve különféle
állomásos feladatok során.
Ebéd előtt került sor az igei alkalomra, melyet mind a négy nap Szemkeő
Gábor tartott. Az Evangélium hangzott
Dávid király történetén keresztül. A tá-

bor vezérigéje: “...válasszatok még ma, hogy
kit akartok szolgálni” (Józs 24,15). Isten
kegyelméből az alkalmakat a gyerekek
csendben és figyelemmel hallgatták, és a
nagyobbaknak tartott délutáni kiscsoportos beszélgetések is az ige körül telhettek. Jó volt látni, hogy megszólítja
őket Isten igéje, és ez egyre inkább foglalkoztatja őket, áthatja az életüket.
Az igei alkalmak előtt énekléssel dicsőítettük Istent, amelyhez elkészült az
új énekes füzetünk. Öröm volt átélni,
hogy a gyerekek szívesen énekeltek az
alkalmak előtt, és a délutáni szabadidejük egy részét is ezzel töltötték.
A tábor során a helyszínen készített
ételeket fogyasztottuk, reggelire szendvicset, ebédre bográcsban főtt ételeket és
uzsonnára gyümölcsöt.
Szeretnénk megköszönni a testvérek
támogatását és imádságát, amelyek lehetővé tették, hogy idén nyáron is számos gyermek örömmel tölthessen el Isten közelében négy napot. Csodálatos
volt átélni Isten igéjének igazságát: “...aki
mást felüdít, maga is felüdül” (Péld 11,25).

Drégelypalánki
cigánymissziós
szolgálók
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Csépe
Andrea
levele
Előző beszámolómat Dél-Ázsiából
írtam. Ebben megosztottam egy imakérést azzal kapcsolatban,
hogy
Isten
terveivel
összhangban rendeződjenek az ottani körülményeim.
Ezt az imádságot
Isten valóban meghallgatta – ha a
megoldás teljesen
más módon történt
is, mint amire száA veseműtéten átesett házaspárral, Viktorékkal és fiukkal
mítottam.
Miután nem találtam olyan szobát a
fővárosban, amit kivehettem volna, ezt
úgy értelmeztem, hogy ezután valószínű- elektronikusan elmentsem.
Miután ezzel végeztem, ellátogattam a
leg nem lesz szükségem kinti bázisra.
Ezért arra készültem, hogy két bőrönd- nyugati m. faluba, A-ba és régi lakóhedel egy vendégházba költözöm az addig lyemre: a vidéki városba, Pk-ba. Isten
bérelt lakásomból. Ehhez nemcsak a kegyelméből a monszunesők idejére jelberendezést és a személyes holmikat, de lemző rossz útviszonyok között is baj
a több mint 20 év alatt összegyűjtött ill. nélkül járhattam meg ezeket az utakat.
elkészített könyveket, írásos anyagokat Mindenhol nagy öröm volt az újbóli talális ki kellett onnan ürítenem. A berende- kozás.
zést és az egyéb holmikat elajándékozAugusztus elején tértem haza Ázsiáhattam vagy eladhattam, az írásos anya- ból. Hogy Isten szán-e még nekem felgokat viszont – digitalizálás után – meg adatot az ottani szolgálatban, és ha igen,
kellett semmisítenem. Ezt az időigényes pontosan milyet, arra nézve várom az
feladatot lehetetlen lett volna az új lakók útmutatását. Ami addig is biztosnak
küszöbön álló beköltözéséig teljesíteni. látszik, az a traumakezelés itthoni folyEkkor – legnagyobb meglepetésemre - a tatása. Egy új csoportnak augusztus
lakás új bérlői felajánlották, hogy ma- végén tartjuk meg munkatársammal azt
radjak ott a kisebb szobában, mondván, a szemináriumsorozatot, amely szálegyen ez a hely a továbbiakban is a bá- munkra a második gyakorló foglalkozás
zisom, ahova mindig visszatérhetek. Ez a lesz. Ezt követően már jelentkezhetünk
nem várt megoldás csodálatosnak tűnt – ősszel egy magasabb szintű képzésre.
és valóban az volt. Az új lakók ugyan
Köszönöm, ha a Testvérek is imádmeggondolták magukat, és visszavonták koznak azért, hogy körvonalazódjanak
az ajánlatukat, azt azonban megenged- számomra a feladatok, amelyeket Isten
ték, hogy a hazautazásomig ott marad- bíz rám – itthon vagy Dél-Ázsiában!
jak. Így kaptam rá időt, hogy az anyagaiAndrea
mat szkenneléssel és fényképezéssel
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Ismét Budapestről –
a Greizer család levele
Ezt a beszámolót már ismét Budapestről, sőt a lakásunkból írjuk, mert 3
és fél év után itthon vagyunk, előreláthatólag januárig. Július 1-én Vanuatu
újra megnyitotta a határait, és mivel
gyermekeink útlevelei az ősszel amúgy is
lejártak volna, kihasználtuk Isten kedves
időzítését, és július 4-én már haza is
indultunk.
Amíg itthon vagyunk, természetesen
a munka nem áll meg: több megbeszélésünk volt a vanuatui kollégákkal, és Joe
-tól megtudtuk, hogy a nyelvi bizottság
kapott egy saját asztalt az újonnan megnyílt Tannai Kulturális Központ épületében, Lenakel központjában. Hogy ez
mekkora nagy dolog, azt jól szemlélteti,
hogy még a fővárosban levő Vanuatui
Kulturális Központban (= Néprajzi Múzeum, Vanuatu egyetlen múzeuma) sincs
állandó helye külön a nyelveknek. Ez azt
jelenti, hogy innentől Tannán a helyi
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nyelvű
Újszövetségek,
Megavoice-ok,
énekeskönyvek mind-mind megtalálhatók, akár tárolhatók is lesznek. Azért
különösen is hálásak vagyunk Istennek,
hogy mindezt úgy időzítette, hogy ott
sem voltunk Tannán. Mintegy megerősítve, hogy Ő az, aki munkálkodik, a mi
teendőnk "egyszerű": szolgálni Őt. Dicsőség ezért az Úrnak.
Volt egy megbeszélésünk Joe bibliafordítói tanfolyamával kapcsolatban is,
melyen kiderült, hogy az interneten adminisztrálni kell a tanulmányait ahhoz,
hogy megkaphassa (a már egyébként
befejezett tanfolyamáról) az oklevelét. Az
online adminisztráció itthon nem tűnik
olyan bonyolult dolognak, de Vanuatun
sokszor még térerő sincs. Joe is és a
tanfolyam szervezői is megértőek, így
reméljük, nemsokára már az oklevélátadásról adhatunk híreket.
Elkezdtünk beszámolókat is tartani
(eddig négy helyen voltunk), és 6 hely
van kilátásban, többek között itt a gyülekezetben is. Egyelőre az időpontok
szervezés alatt vannak, idejében értesülünk róla mindannyian (és
mi is jelezzük majd a Fotópéntekben).
Szeptember 1-én Noel és
Málna elkezdik a tanévet
itthon, ez lesz az első tanévük egy hazai általános
iskolában.
Eddig is örültünk a személyes találkozásoknak, és
várjuk a továbbiakat is!
Hálásak vagyunk az Úrnak
a tannai Kulturális Központért, azért hogy simán hazaérhettünk, hogy egyáltalán itthon lehetünk, és a
családi-testvéri kapcsolatokért. Kérjük, imádkozzatok
azért, hogy az Úr anyanyelvi Igéje terjedjen továbbra
is itthon és Tannán egyaránt.

A kép az utolsó júliusi vanuatui vasárnapunkon készült
az egyik port vilai gyülekezetben

Öleléssel:
a Greizer család

30 Áldás, békesség!

IRATMISSZIÓ
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Az irat- és hangmisszióból ajánljuk
Mint élő kövek
A kötetben foglalt írásoknak az ad külön aktualitást, hogy az
idei napközis csendeshetünkön (cikk a Hírek rovatban) éppen
evvel a témával foglalkoztunk, és a szerzők közt többen a csendeshéten is előadóként vagy résztvevőként megfordultak.
Hogyan épülhetünk fel lelki házzá? Sokak kérdése ez. Jelen
kötetünk ebben próbál útmutatást nyújtani. Azon írásokat kötöttük egy csokorba, amelyek az elmúlt évtizedek során láttak
napvilágot a Biblia és Gyülekezet hasábjain.
(Szerkesztette Margit István)

Benedikt Peters

Tolerancia elkötelezettség nélkül?
+ Tolerancia – szeretet és igazság
A tolerancia sokszor merül fel elvárásként világunkban.
De mit értünk tolerancián?
Mit ért ezen a Biblia?
Mi az intolerancia?
Mit értünk új tolerancián?
Hova vezet ez?
Ezekre a kérdésekre keresi Benedikt Peters a választ ebben a
füzetben. Benedikt Peters (1950-ben született Helsinkiben) svédnémet-svájci héber és görög tudós, evangélikus teológus, előadó
és író.

John C. Lennox

Megmagyarázhat-e mindent a tudomány?
A tudomány mindent meg tud magyarázni? Gyakran tűnik
úgy, hogy a 21. században nincs szükségünk a keresztyén hitre,
hiszen a tudomány oly nagy betekintést engedett már a világegyetem rejtelmeibe. Ma sokak véleménye szerint a tudomány és
a hit egyszerűen nem fér össze.
De vajon tényleg így van? John Lennox professzor tudósként
és keresztyénként szerzett tapasztalataira, valamint ezek kapcsolatáról folytatott évtizedes baráti vitáira és beszélgetéseire támaszkodva bemutatja, hogyan tekinthetjük ezt a két feltételezett
ellenséget jó barátnak, és mi a haszna az egyiknek és a másiknak.
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GYERMEKHETEK NESZMÉLYEN
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MEGHÍVÓ
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Gyülekezeti csendeshét Pasaréten: csendesheteink beszámolói a 11-15. 18-20. 27. és 31. oldalakon.

Köszönjük

2002

hogy a járvány és a
Istentisztelet
szomszédunkban zajló háború
sem akadályozta a számos csendeshét megatartását,
Úrvacsora
hogy minden csendeshétre kirendelte az Úr a szolgálókat,
Bibliaórák
hogy Csépe Andrea eredményesen elrendezhette dél-ázsiai teendőit,
hogy oly sok gyermek vehette fel
a keresztséget a nyár folyamán.

Kérjük

hogy sem a járvány, sem
más gátló körülmény ne akadályozza a gyülekezet életét,
hogy hívj el ifjakat és felnőtteket az
induló konfirmációi előkészítőre,
hogy az őszi evangélizáció a gyülekezet lelki épülését szolgálja,
hogy a nehéz betegségeket, illetve a gyász fájdalmát hordozó
testvéreket az Úr erősítse és vigasztalja!

Áldás,
békesség!

vasárnap 800 és 1000 (online közvetítés)
csütörtök 1800 óra (online közvetítés)
a hónap utolsó vasárnapján
női: kedd 1000 és 1800; férfi: kedd 1800;
családos: 3 csop. váltakozva – szo. 1700;
házaspáros: 3 csoportban kéthetente szerda 1730, 1800 , 1900 Ifjúsági órák: vas 1700,
pé 1800 fiatal felnőtt: vas 1700, kedd 1830,
sze, pé 1800 kéthetente sze 1830,
kéthetente szo 1700

Imaközösség

vasárnap 730 és 930 csütörtök 1700

Kóruspróba

csütörtök 1900 - 2030

Gyermek
alkalmak

Gyermekistentisztelet: vas 800 és 1000
Gyülekezeti hittanórák: csütörtök 1630

Gyermekmegőrzés a vasárnapi és ünnepi istentiszt. alatt
Idősek otthona

járvány okból átmenetileg nincs alkalom
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