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SS ÓÓ SS KK UU TT II   ZZ OO LL TT ÁÁ NN ::   
AA   KK UU PP OO LL AA   

 
„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei 
világának minden lelki áldásával a Krisztusban. (…) Mert úgy tetszett neki, hogy 
megismertesse velünk az ı akaratának titkát, amelyet kijelentett ıbenne az idık 
teljességének arról a rendjérıl, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami 
a mennyben, és azt is, ami a földön 
van. İbenne lettünk örököseivé is, 
mivel eleve elrendeltettünk erre 
annak kijelentett végzése szerint, aki 
mindent saját akarata és elhatározása 
szerint cselekszik; hogy dicsıségének 
magasztalására legyünk, mint akik 
elıre reménykedünk a Krisztusban. 
İbenne pedig titeket is - miután 
hallottátok az igazság igéjét, 
üdvösségetek evangéliumát, és 
hívıkké lettetek – eljegyzett 
pecsétjével, a megígért 
Szentlélekkel, örökségünk 
zálogával, hogy megváltsa tulajdon 
népét az ı dicsıségének 
magasztalására.” (Ef. 1,3; 9-14) 

 
z Efézusi levél felütése hasonló egy nagy zenei mő erıteljes 
nyitányához, vagy egy nagy katedrális kupolájához. Igyekszik Pál nagy 
lendülettel, szinte mindent körbeölelve az evangélium üzenetét 

egybefoglalni emelkedett, ünnepélyes formában. Talán szokatlan, túl 
magasztos, „túl kegyes” a stílus és a szóhasználat – felületes olvasás után. 
Lehet egy nyitányt így hallgatni: „Na jó, essünk túl rajta, aztán jöjjön a 
lényeg”; lehet úgy nézni egy katedrálist, hogy fel sem nézünk, rá sem 
csodálkozunk a kupola csodájára. Mennyit veszítünk ezzel…! Hagyjuk most, 
hogy újraolvasva e szakaszt, rácsodálkozhassunk Isten hatalmas munkájára, a 
megváltás nagy mővére! Hiszen Pünkösd ünnepe ennek egy része, a közelgı 
kiteljesedés kiemelkedı állomása. 

Próbáljuk meg magunkban most mai nyelvre, egyszerő mondatokra 
lefordítani az egész elsı részt! Adjunk erre most idıt magunknak – erre kérem 
a Kedves Olvasót! Egyrészt így talán jobban megértjük, világosabban 
meglátjuk azokat a tényeket, „hittételeket”, történéseket, amik Pált erre a 
„felemelı nyitányra”, erre a „kupolakészítésre” ösztönözték; másrészt 
megláthatjuk, mennyire kevesek a szavak ilyen hatalmas dolgok elmondására! 

A

Elmélkedés 
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Pál a görög nyelv adta mondatfőzések által próbálja eldadogni, milyen jó 

az Úr, leírni az evangélium lényegét, üzenetét. Ebbe a csodába akarja bevonni 
az olvasóit a szentíró. Az egész Írás lényege: bemutatni Istent, megmutatni az 
utat felé, bevonni minket kegyelmébe, hatalmába és örömébe! Részesei 
vagyunk-e ennek? Tudunk-e rácsodálkozni erre a „katedrálisra”, Isten lényére 
és értünk végzett munkájára, szabadítására? 

A Szentlélek lesz segítségünkre ebben! Eljegyzett minket Lelkének 
pecsétjével, hogy magasztalni tudjuk İt! Erre vagyunk teremtve! Istent azért 
imádni, aki – azaz a lényéért magáért, mert méltó erre. Felemelni a fejünket a 
kupolára, minél nagyobbat és fenségesebbet építeni –bár errıl szólna életünk, 
erre használnánk mindazt, amit İ ad, amiben részesít, amin átvezet, amit 
olvasunk az Igébıl, amit hallunk Istentiszteleten – mind-mind hív bennünket az 
Lelke által, hogy dicsérjük Istent, lenyőgözı lényét! 

Ha templomba lépünk, és ilyen lenyőgözı kupolát látunk, vagy 
hangversenyen, operában elkezdıdik az elıadás, felcsendül a nyitány – 
csendben hagyjuk, hogy a látvány illetve a zene lenyőgözzön minket, felemelje 
tekintetünket illetve áthangolja lelkünket…  

Legyetek csendben – sokat…, ezen az ünnepen is! 
 

SS ZZ OO MM BB AA TT HH YY   GG YY UU LL AA ::   
CC SS EE HH   JJ ÓÓ ZZ SS EE FF   EE MM LL ÉÉ KK ÉÉ RR EE   

(1924 – 2010) 
 

emplomunk tervezıje és mőszaki ellenıre 87-ik évében, Húsvét elsı 
napján elhunyt. Temetése templomunkban, majd urnájának elhelyezése 
urnatermünkben május másodikán délután volt. 

Cseh József építész családba született, 1924-ben. A 10 gyermek közül 
heten érték meg a felnıttkort. Még nem fejezte be az Ybl Miklós Felsıépítı 
Fıiskolát, amikor húsz évesen orosz hadifogságba esett, bár katona nem volt. 
Két és fél évet töltött Azerbajdzsánban fogolyként. Miután hazajött, befejezte 
tanulmányait, s rögtön az Építési Minisztériumba került, ahol több elismerést, 
kitüntetést kapott. Ezzel párhuzamosan bekapcsolódott a Baross-téri 
Gyülekezet munkájába, ahol presbiter, gondnok, majd fıgondnok lett. Ebbıl a 
gyülekezetbıl választotta pedagógus feleségét is. Késıbb a Budapest - Északi 
Református Egyházmegye gondnoka lett. Ebben a tisztében mintegy száz 
egyházi épület tervezésében, kivitelezésében, javításában mőködött közre. A 
honoráriuma ezért – az İ szavai szerint – mennyei valuta volt. Templomunkat 
is İ tervezte, s egyben a kivitelezés mőszaki irányítója is volt. Tervezett 
templomot, lelkészlakást és gyülekezeti termet, még Kárpátalján is. (Visk) 

T

EMLÉKEZÉS 
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Két leánygyermeket neveltek fel hitben. Cseh József hitben élı, Bibliát 

olvasó, imádkozó ember volt. 1992-ben megalakult a Volt Hadifoglyok 
Bajtársi Szövetsége, melynek elnökévé választották. A Szövetségen belül sok 
értékes dokumentumot győjtöttek össze, intézték a kárpótlásokat, özvegyeket 
segítettek, igyekeztek felkutatni az eltőnteket, végezték a sírok gondozását és 
megindították a Hadifogoly Hírmondót. Amikor a hazánkban „ideiglenesen” 
állomásozó szovjet hadsereget hazarendelték, az induló katonákat felkereste a 
vonaton, és nagy mennyiségő orosz nyelvő, ajándék Bibliákat osztott szét 
közöttük. Ebben a szolgálatban segítette orosz nyelvtudása. 

Utolsó, legkedvesebb munkájaként emlegette templomunkat, ahol alul, az 
urnateremben hamvai is pihennek. 2007-ben gyülekezetünk presbitériuma 
„ tiszteletbeli presbiterré” választotta. A templomban felravatalozott urnája 
mellett a Róm. 14. 7-9. versei alapján hangzott a vigasztalás evangéliuma: 
„Közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának, mert ha 
élünk, az Úrban élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, 
akár haljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg és támadott fel és 
elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon, mind élıkön uralkodjon.” İ az 
Úrban élt és az Úrban halt meg, ezért halála után is az Úré. Élete példa lehet 
mindannyiunk számára, hálás szívvel gondolunk rá, a feltámadás 
reménységével. 

 

SS ZZ AA BB AA DD OO SS   ÁÁ DD ÁÁ MM NN ÉÉ   JJ UU TT KK AA ::   
MM II NN TT   AA ZZ   ÚÚ RR NN AA KK   ÉÉ SS   NN EE MM   EE MM BB EE RR EE KK NN EE KK   

 
yülekezetünkben – hála Istennek – nagyon sok szolgálat beindult és 
nagyon sok szolgáló testvér van. Ezeket a szolgálatokat, feladatokat 
hőséggel, sokszor örömmel, de néha belefáradva, keserő szívvel 

végezzük. Sokszor felmerül bennünk a kérdés: miért csak én? , miért csak ez a 
kis csoport végzi a feladatát? A másik miért nem veszi észre, hogy mennyi 
feladat van? 

Úgy gondolom, hogy tartósan örömmel, megkeseredés nélkül csak akkor 
tudjuk végezni a szolgálatunkat, ha helyesek a motivációink. 

Ha az emberek elismerésére, a munkánk megbecsülésére építünk, akkor 
mindig csalódni fogunk. De ha tudjuk Isten iránti hálából végezni, akkor a 
jutalmunk Felülrıl jön, és ennek egyik kézzelfogható ajándéka maga a 
szolgálat öröme. Isten az érte végzett szolgálatunkat mindig megjutalmazza, 
akkor is, ha az emberek nem ismerik el, nem becsülik kellıképpen. 

Kívánom, hogy így tudjuk végezni az Istentıl kapott feladatainkat, hálás 
szívvel, hogy végezhetjük, hogy valami csekélységet abból a nagy ajándékból, 
amit Tıle kaptunk, viszonozhatunk. 

G

Néhány szó… 
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OO LL ÁÁ HH NN ÉÉ   NN AA GG YY   AA NN II TT AA ::   
HH II TT TT AA NN   AA   „„ VV AA JJ BB AA NN ””   

 
lig hiszem, de nemsokára itt a nyár, lassan az utolsó hittanórához 
közeledünk. Nyolc gyermekkel kezdtük el a foglalkozásokat ısszel a 
Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola alsó tagozatán, az iskolai szleng 

szerint a „vajban” (vajszínő épületben). Bár év közben az órákon elıforduló 
tanulók létszáma tizenötre is felduzzadt, a hőséges mag a képen látható 10 
gyerkıcbıl áll. Nem volt mindig egyszerő számukra a részvétel, mert a 
csütörtök délutáni tanórák és egyéb foglalkozások miatt sokszor rohanniuk 
kellett, hogy mindenhol idıben megjelenjenek. 

 
A kedves, lelkes kis csapattal közösen megismerkedtünk a teremtés 

történetével, Noéval, Ábrahámmal, Izsákkal, Ézsaúval és Jákóbbal, legutóbb 
pedig József történetének a végéhez érkeztünk. Természetesen az aktuális 
ünnepekhez kapcsolódó bibliai események is helyet kaptak a tanmenetben. 

A majdhogynem arányosan vegyes csoportösszetétel (4 elsıs, 2 másodikos, 
2 harmadikos, 2 negyedikes; öt lány és öt fiú) kissé megnehezítette az órákra 
való felkészülést, de a gyerekek nagyon türelmesek voltak velem és egymással.  

Az idén szerzett tapasztalatokkal gazdagodva, ha Isten is úgy akarja, jövıre 
folytatódik a hittan a Kırösiben, melyre minden érintett tanulót szeretettel 
várunk! Végül hadd idézzek két „aranyköpést”, melyet hittanon hallhattunk: 

A Kırösiben a teremtés történetét tanuljuk, a táblára rajzolom a képet 
arról, ami már megteremtetett (menny, föld, világosság, égbolt, szárazföld, 
tenger, növények, nap, hold, csillagok). Az 5. napnál tartunk. 

- Mit gondoltok, mit teremtett Isten az 5. napon? (vízi állatok, madarak) ??? 
Hát mi hiányzik még a képrıl? 

- Autó! - hangzik azonnal. 

A
Gyülekezetünk 

életéből 
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A Csillagszem Oviban az Isten szeret minden gyermeket kezdető dalt 

énekeljük. Az egyik versszak így hangzik:" Az én hazám vad Afrika, hol nincs se 
hó, se tél. A bıröm sötét, mint az éj, de a fogam hófehér!” 

- Ki mondhatta ezt magáról? - kérdezi a hitoktató. 
- Hófehérke! - válaszolja egy kislány kapásból. 

 

OO LL ÁÁ HH NN ÉÉ   NN AA GG YY   AA NN II TT AA ::   
ÖÖ TT CC SS II LL LL AA GG OO SS   FF ÉÉ RR FF II AA KK ??   

Dr. James Dobson: Egyenes beszéd – Amit a férfiaknak tudniuk kell, a 
nıknek érteniük kell(ene) címő könyvérıl 

 
me, itt egy újabb könyv, amit férfiaknak írtak, mégis a feleségek olvassák el 
hamarabb… Dr. James Dobson azon (ritka) férfiak közé tartozik, aki 
édesapjától olyan követendı mintát tanult, melyrıl érdemes könyvet írni, 

mert megáll Isten mérlegén. Kedvcsinálóként hadd idézzem a mő hátlapján 
olvasható ajánlót: 

„Mit jelent ma férfinak lenni? Manapság a férfiak könnyen 
érezhetik úgy, hogy komplex és gyakran egymásnak ellentmondó 
követelményeknek kell megfelelniük: Légy erıs! Légy gyengéd! 
Törekedj a tökéletességre! Légy hatással a világra! Keress több 
pénzt! Légy lelki vezetı! Légy ötcsillagos szeretı! Vedd ki a ház 
körüli teendıkbıl a részed! Segíts a gyerekeidnek! 

Nem csoda, ha sok férfi feladja a küzdelmet és beletemetkezik a 
karrierjébe! De ennek nem kell így lennie – állítja a családi 
kérdésekben Amerika elsı számú szakértıjének számító Dr. Dobson.  
Ebben a klasszikusnak számító mőben egyértelmően utat mutat a 
férfiszerepek zőrzavarában. Bemutatja, hogy az eredményes családi 
vezetés, a feleséggel és a gyerekekkel való gyengéd, megelégedést 
nyújtó kapcsolat nem csupán elérhetetlen álmok. Ez a rendkívül 
gyakorlatias könyv azonnal alkalmazható tanácsokkal látja el a 
férfiakat az olyan otthon megteremtéséhez, mely rendelkezik az 
alábbi tulajdonságokkal: 

 

� Biztonság és vezetés elnyomás nélkül 

� A családi pénztár szilárd kézbentartása 

� Gyerekek, akik ismerik Istent és jól érzik magukat 

� Feleségek, akik érzik, hogy támogatják ıket, kiteljesedhetnek, és 

szeretettel veszik körül ıket 

� Valódi együttlétben és egymás erısítésében eltöltött idı” 

 

Áldott olvasást! 

Í 

Könyvajánló 
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PP ÁÁ NN II   AA NN NN AA -- VV AA LL EE NN TT OO VV II CC SS   AA NN NN AA ::   
LL EE LL KK II   HH ÁÁ ZZ UU NN KK   

Ifi-tábor, Piliscsaba, 2010 
 

éntek délután találkoztunk a Nyugati pályaudvarnál, ahonnan vonattal 
indultunk Piliscsabára. Elsı este Zoli bácsi tartott áhítatot, ez bevezetı 
volt a tábor témájához: a lelki ház felépítésének folyamatához. Az áhítat 

a tervezésrıl és az alapozásról szólt, 
ami az építkezés elsı és legfontosabb 
része: mindenképpen Jézusra kell 
alapoznunk, csak ezek után 
folytathatjuk lelki házunk falainak 
felhúzását. Bogi egy játékkal mutatott 
rá, hogy mi egyenként építıkövei 
vagyunk az ifi közösségének, mint 
lelki házunknak. Másnap Kriszti 
beszélt a falakról, és a ház 
berendezésének apró, de fontos 
részeirıl. Utána kiscsoportokban folytattuk a kép kibontását: mi személyesen 
hogyan látjuk magunkat az ifiben, mint házban. Délután konfirmandus 
avatást/„szivatást” ☺ tartottunk. Vicces feladatokkal készültek a tavaly 
konfirmált ifisek a másodéves konfirmandusok számára. Este egy rövid 
meditációval egybekötött énekes alkalmat tartottak az ifi-vezetık, ez sokakat 
megérintett, elgondolkoztatott, közelebb vitt minket Krisztus lényéhez. Utolsó 
nap közösen tartottuk az Istentiszteletet, az Igét Bogi hirdette az 1 Péter 2 
alapján. Mindenkit más gondolat fogott meg az Igehirdetésbıl: például a 
mennybeli biztos helyünk a földi bizonytalannal szemben, a lelki áldozat 
jelentısége és a sarokkı kikerülhetetlensége. Hálásak vagyunk Istennek és az 
ifi-vezetıknek ezért a tartalmas és csodálatos hétvégéért. Soli Deo Gloria! 
 

SS ÓÓ SS KK UU TT II   ZZ OO LL TT ÁÁ NN ::   
TT II ZZ EE NN EE GG YY BB İİ LL   TT II ZZ EE NN EE GG YY   

 
z Ifi-tábor margójára írom gondolataimat… Végtelen hála van bennem 
Isten elıtt, hogy a tavalyi tizenegy konfirmandusból tíz (egy nem jött, 
de ı is itt van minden vasárnap a templomban!) eljött Piliscsabára, és 

felavathatta az idei másodéveseket. Jó példát mutatnak! (a képen nyolcan 
láthatók közülük.) Ritka dolog: 100%. Nem ez a megszokott az egyházban – de 
a tavalyi konfirmációi Istentisztelet is csodálatos ünnepként rögzült 

P

A

Gyülekezetünk 
életéből 

Pásztori 
gondolatok 
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emlékezetünkbe, felemelı, valóságos, hiteles volt. Akik fogadalmat tettek, 
komolyan gondolták, a nyári táborban többek közöttük még erısebben 
elkötelezték magukat Krisztus mellett – a Kegyelem olyan megnyilvánulása ez, 
amit nagyon meg kell becsülnünk! 

Ez az újság a 
konfirmációra jelenik meg. 
Nem tudom, milyen lesz idén 
ez az ünnep… Nehéz két év 
van az idei csapat mögött. 
Sokat küzdöttünk, többen 
„kihullottak” – vagy nem 
jártak, vagy nem akartak 
benne maradni, vagy jövıre 
akarják folytatni. Nem 

szeretnék egyet sem elveszteni a gyülekezet számára, de még inkább az Örök 
Élet, Isten Országa számára… Nyolcan készülnek idén konfirmálni. İk 
megmaradtak… Hogy mi van a szívben, az nagyobb részt titok. Amit két éven 
át láthattam – egy-két kivételtıl eltekintve –, az nem volt valami 
szívmelengetı. Megbeszéltük. Sokszor beszélgettem velük arról, amit 
tapasztalok. Piliscsabán többeket közülük megérintett az ottani légkör – amit az 
IFI jelent. Adná Isten, hogy ık is, mind megmaradva, ezt a légkört 
gazdagítanák személyiségükkel, s ebbıl táplálkoznának ezután maguk is – 
sokáig! 

* * * 
Ahogyan látjuk az alábbiakban, az idei nyolcból hatan küldték el a 

bemutatkozásukat… İket szerencsénk lehet most megismerni (sajnálom, hogy 
ketten így nem mutatkozhatnak itt be!), a következı kérdések alapján írt rövid 
válaszokban:  

 
1. Neved? 2. Hány éves vagy? 3. Mióta vagy gyülekezeti tag? 4. Hogyan  
kerültél a gyülekezetbe? 5. Mit jelent neked a Konfirmáció? 6. Mi volt a 
kedvenc konfirmációs témád? 7. Kedvenc idıtöltésed? 8. Kedvenc ételed? 
 

INDRIK IVETT DÓRA: 15 éves vagyok. 2. osztályos korom  óta járok a 
gyülekezetünkbe. Másodikban egy barátnım elvitt Noémi néni hittanórájára, 
amikor még az Újlak Utcai Általánosba jártam, és annyira érdekelni kezdett az 
óra, hogy onnantól nem hagytam abba! Nem is tudom…, a konfirmáció 
számomra azt jelenti, hogy többet tudhatok  meg a Mesteremrıl, 
Teremtımrıl..., többet lehetek Vele együtt, és ez boldoggá tesz… „A 
Feltámadott az Úr” címő témakör volt a kedvencem, amikor tanultuk, hogy 
Jézus tényleg nem  hagyta magára a tanítványait, és ezzel egy biztosítékot tett 
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le elénk is, hogy minket sem hagy cserben, és újra eljön hozzánk! A kedvenc 
idıtöltésem általában a barátaimmal való társalgás és a gép elıtt ücsörgés, és ha 
nem  igazán köt le a számítógép, akkor általában olvasni, rajzolni  szoktam. A 
kedvenceim az ázsiai ételek, de a magyar ételeket is nagyon-nagyon szeretem. 
A legjobban mégis a mamám milánói makaróniját szeretem. 
 

BUDA SZABINA : 14 éves vagyok. Több, mint két éve járok a gyülekezetbe. 
Unokabátyámmal megszerettük volna kérdezni, hogy mikor kezdıdnek a 
konfirmációs órák, és pont aznap tartották az Ifi megnyitó buliját. Azóta egy 
két alkalmat kivéve rendszeresen járok Ifi-re, Istentiszteletekre és persze konfi 
órákra is. Nekem a konfirmáció a hitemben való megerısítést jelenti. A 
kedvenc témám a Tízparancsolat volt méghozzá azért, mert mi magunk 
dolgoztuk ki az anyagot, és nekünk kellett elıadni. Mostanában leginkább az 
Igés kártya készítés a kedvenc idıtöltésem. Nincs kedvenc ételem, általában 
mindent megeszek. 
 

GYİR ANDRÁS: 14 éves vagyok. A gyülekezetbe elsıs korom óta járok, a Pál 
Apostol Általános Iskola révén kerültem ide. Számomra a konfirmáció 
bizonyságtétel Isten elıtt, és magamnak egy úgynevezett bizonyítás. Kedvenc 
témám a gyülekezeti rész volt, nagyon meglepıdtem, mert nagyon sok új 
dolgot tudtam meg közben. Kedvenc idıtöltésem: szeretek a haverokkal lógni, 
moziba járni, szórakozni. A különbözı féle hal ételeket nagyon szeretem. 
 

MOHÁCSI ATTILA : 15 éves vagyok. 2 -3 éve járok a gyülekezetbe. A régi 
iskolámban is már jártam hittanra és onnan megint „automatikusan” mentem a 
gyülekezetbe. Nekem a konfirmáció Jézus élete és szeretetének a megismerését 
jelenti! Nekem a kedvenc témám a konfis órákról a sákramentumos rész. 
Kedvenc idıtöltésem természetesen a csocsózás a barátaimmal és persze 
beszélgetni is szeretek. 
 

TIHANYI NOÉMI : 14 éves vagyok. Ovis korom óta járok a gyülekezetbe. 
Anyukám a dédnagymamámmal járt a rákosligeti gyülekezetbe. Miután felépült 
a rákoskeresztúri templom azután csatlakoztak ehhez a gyülekezethez. A 
konfirmáció az Istennel való kapcsolatom megerısítése. A kedvenc témám: az 
„Isten szól hozzánk” címő fejezet volt. Szeretek a barátaimmal lenni, olvasni, 
gitározni. Kedvenc ételem: a brassói. 
 

BÓI NÁNDOR: 16 éves vagyok. A gyülekezetbe az Ifi alakulása óta járok, 
részben Anyukámon keresztül, részben magamtól. A konfirmáció:hitbeli 
megerısítés. Kedvenc idıtöltésem: sétálni, biciklizni, számítógépezés, tanulás. 
Kedvenc ételem: a mexicói chilis-bab 
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PP ÓÓ CC SS II KK NN ÉÉ   BB OO RR NN AA II   KK AA MM II LL LL AA --   
SS AA MM UU   ÉÉ VV AA   (( KK ÓÓ RR UU SS VV EE ZZ EE TT İİ )) ::   

KK ÖÖ ZZ ÖÖ SS   NN YY EE LL VV ÜÜ NN KK ::   AA   ZZ EE NN EE   
Egyházmegyei Kórustalálkozó, Fasor, 2010. május 2. 

 
Május másodikán, 

anyák napja délutánján 
gyülekezetünk kórusa 
már másodszor vett 
részt az Egyházmegyei 
Kórustalálkozón. Idén a 
fasori templomban 
jöttek össze a 
református énekkarok 
meghallgatni egymást. Volt egy kis mőhelytalálkozó-hangulata a 
rendezvénynek, a lényeg nem az elıadás, hanem a tapasztalatcsere volt, az 
énekkarok bemutatták, hogyan, mivel próbáltak hozzájárulni az ünnepi 
istentiszteletekhez otthon, a gyülekezetekben.  

Többen voltunk, akik ünneplıben jöttünk és kiálltunk énekelni, mint akik 
nem. Ennek oka az az egyszerő igazság lehet, hogy énekelni jobb, mint csak 
hallgatni. Én, ha másokat énekelni hallok, kimondottan rosszul érzem magam, 
ha nem kapcsolódhatok be. Sokan sokféleképpen kielemezték már, mennyire 
szomorú tény, és vajon mi az oka, hogy a komolyzene a legtöbbünk zenei 
anyanyelvétıl már távol áll, de én nem vagyok biztos benne, hogy ez a 
legfontosabb szemszög, ha zenérıl beszélünk. Ha jobban megnézzük a kérdést, 
az az óriási örömhír kerül elı belıle, hogy maga a zene nekünk, embereknek, 
közös anyanyelvünk. Az összes földi élılény közül csak mi vagyunk képesek a 
saját testünkön átereszteni, és élı hangszerként megszólaltatni a zenét.   

Gyönyörő mőveket hallottunk zavarba ejtıen jó elıadásban. Köztük, mi is 
elénekeltük a 26. Zsoltárt Haydn feldolgozásában, és Sibelius „Igéddel áldj 
meg bennünket, Urunk” kezdető énekét. A közös szám Liszt Ferenc Húsvét 
címő kórusmőve volt, ami markáns férfikari szólóval kezdıdik. Talán egyszer a 
mi kórusunk is elénekelheti majd.  

Ahogy ott ültem, csodáltam az énekesek felkészültségét, gyönyörködtem a 
bravúrokban, a megszólaló harmóniákban, arra gondoltam, milyen szerencse, 
hogy ez nem egy egyszerő kóruskoncert, ahol a csodálnivaló ennyi lenne és 
nem több. Mert ami itt történt, olyasmi volt, amire nem jogosít fel száz év 
zeneiskolai tanulás, de még a zeneakadémia elvégzése sem! Viszont egy 
óvodás tökéletesen képes rá, ha beleérez, hogy most Istennek ad valamit az 

Gyülekezetünk 
életéből 
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énekléssel. Isten, ami Atyánk, szeret minket hallgatni. Mi pedig mit adhatunk 
neki? 

* * * 
Ezen a kórustalálkozón 

gyülekezetünk 17 fıvel képviseltette 
magát, ami dicséretes létszám, hiszen a 
találkozó egybeesett templomunk 
tervezıjének, Cseh Józsefnek a 
temetésével. Ott Godimel egyik zsoltárát 
adta elı egy kamarakórus, nagyon 
magas színvonalon Zoller Gabika 
vezetésével. 

A fasori találkozót egy profi 
zenészekbıl és kántorokból álló kórus 

nyitotta meg, kellemes és színvonalas légkört teremtve, majd a kilenc 
gyülekezeti kórus következett. Nagy öröm volt újra találkozni a más 
gyülekezetekben szolgáló testvéreinkkel, és hallani, hogy milyen sokat 
fejlıdtek az éneklésben. 

Kivétel nélkül, mindenki magas színvonalon adta elı a mősorát. A 
kórusvezetık idén bátrabbak voltak a darabválasztásban, így egy nagyon színes 
hangversenyt élvezhettünk.  

A mi kórusunk technikai okok miatt csak a végén énekelt; így külön 
dicséretet érdemelnek testvéreink, mert több órai várakozás után is odaadóan, 
mosolyogva, színesen és tisztán tudtak énekelni. Ez még egy profi énekesnek is 
nagy kihívást jelent! 

A találkozást szakmai értékelés zárta, amelyet T. Varga Csenge, a Julianna 
iskola énektanára, a Budapesti Református Kántorképzı vezetıje tartott. İ is 
örömét fejezte ki a sokszínő darabválasztásért. Nagyon hasznos tanácsokat 
kaptunk a kórus felállásával, a beéneklés és hangképzés fontosságával, 
valamint a darabválasztással kapcsolatban. A mi kórusunk értékelésénél J. 
Haydn – 26. zsoltárának szép és igényes elıadását emelte ki; dicséretet kaptunk 
azért, hogy igyekszünk dinamikailag is színesen énekelni; valamint örömét 
fejezte ki, hogy idısebb testvérek is vannak kórusunkban és több generáció 
énekel együtt szép összhangban.  

Hivatásos zenészként számomra csoda, hogy kottát nem ismerı, soha 
énekelni nem tanult, idısebb és fiatalabb testvérek ilyen színvonalasan tudnak 
együtt énekelni, pusztán azért, mert szeretnek énekelni. Ez a szeretet átsüt a 
produkciókon is, amit profi zenészeknél sajnos nem mindig tapasztaltam. 
Csodaként élem meg azt is, hogy sokan félve csatlakoznak a kórushoz, hiszen 
nem jártasak a kottaolvasásban és láthatom, hogyan fejlıdik a hangjuk, hogy 
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egyre tisztábban tudnak énekelni, és hogyan illeszkednek be az együtténeklésbe 
szinte észrevétlenül. Ezúton szeretném megköszönni minden egyes kórustagom 
kitartó munkáját és azt a sok szeretetet és buzdítást, amivel segítik 
szolgálatomat. 
 

SS ZZ AA BB ÓÓ   LL AA JJ OO SS ::   
KK ÜÜ ZZ DD EE LL MM EE KK   ÉÉ SS   ÖÖ RR ÖÖ MM ÖÖ KK   

A rákosligeti templom felújítási munkálatai 
 

iután Magyaródi Lajos testvérünk egyházközségünkre hagyta telkét, 
annak értékesítésébıl származó pénzbıl sok mindent fel tudtunk már 
újítani a rákosligeti épületegyüttesben. Ekkor jött az ötlet, hogy 

vizsgáltassuk meg az épületet, és a vizsgálat eredményének birtokában 
tervezzük a további felújításokat. A vizsgálat elkészült, és megállapította, hogy 
a templom tetıszerkezete gyönge állapotban van. Így következett az a döntés, 
hogy templomunk tetejét megjavíttatjuk. A munkálatokat 2009 ıszén tudtuk 
elkezdeni. Sok-sok akadályozó tényezıvel kellett szembesülnünk, küzdelmes 
hetek-hónapok teltek el a felállványozott templomban. Gyakran elkeserített 
bennünket a felismerés, hogy több odafigyeléssel, nagyobb gondossággal sok 
baj, sok kár elkerülhetı lehetett volna. 

A hosszú ideig tartó várakozás, a sok kétkezi 
munka azonban meghozta gyümölcsét: január 10-ére 
kikerültek a templomból az állványok, és ott volt 
fölöttünk a szép, új tetıszerkezet. Még ugyan sok 
kellemetlenséget kellett ezután is elviselnünk, de 
már látszódott, hogy nem hasztalanul dolgoztunk, 
adakoztunk: megújult templomunk tetıszerkezete! 

Ma ott tartunk, hogy a templombelsı kész van, 
már csak a csillárok hiányoznak. Pünkösdre várjuk 
azokat az erdélyi mestereket, akik elkészítik majd 
kalotaszegi mintára az új díszes lámpákat. A 
templom külsejénél még hiányzik egy-két felújítás, de reménységünk szerint a 
novemberi ünnepségre azok is kész lesznek. 

Ezúton is megköszönjük a rákoskeresztúri gyülekezetnek a két nagy 
összegő adományt! Valóban elmondhatjuk, hogy nagyon fontos pillanatban 
érkeztek, és azok nélkül nem tudtunk volna az építkezéssel tovább haladni.  

Szeretettel várjuk a 2010. november 6-7-én tartandó, 100 éves 
évfordulóra emlékezı ünnepi alkalmainkra rákoskeresztúri 

testvéreinket! Isten áldását kívánva testvéri köszöntéssel:  
Szabó Lajos lelkipásztor és a rákosligeti gyülekezet

M

„Szomszéd 
vár” 
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PP AA LL ÁÁ SS TT HH YY   ZZ SS OO LL TT NN ÉÉ   CC LL AA UU DD II AA ::   
MM II TT   JJ EE LL EE NN TT   PP AA TT RR ÓÓ NN UU SS NN AA KK   LL EE NN NN II ??   

Keresztelési patrónusok találkozója, 2010. április 25. 
 
yülekezetünkben – a külsı-kelenföldi gyülekezet példája alapján – két 
éve indult el a keresztelıi patrónusi szolgálat. Azok a gyülekezeti 
tagok, akik erre a szolgálatra jelentkeznek vállalják, hogy a 

gyülekezetben megkeresztelt gyermekek családjaival a továbbiakban tartják a 
kapcsolatot. Legalább a konfirmációig figyelemmel kísérik kis patronáltjuk 
fejlıdését, érdeklıdnek a család iránt és rendszeresen tájékoztatják ıket a 
gyülekezeti eseményekrıl.  

Templomunkban – az Úr Istennek hála – az elmúlt két évben is sok 
keresztségre kerülhetett sor és ezzel együtt a patrónusok köre is egyre bıvül. 
Sokan több családdal is kapcsolatban vannak. Ez az idı arra is elég volt, hogy a 
gyakorlatban is megismerjük ezt a szolgálatot. Ezalatt sok kérdés, nehézség 
került elı, de sok örömben is lehetett részünk. Felmerült tehát az igény arra, 
hogy ezeket megosszuk és megbeszéljük egymással, erıt merítsünk és ötleteket 
győjtsünk egymás tapasztalataiból. Így került sor 2010.április 25-én délután 
templomunk gyülekezeti termében a Keresztelıi Patrónusok I. Találkozójára, 
amelyet gyülekezetünkbıl Babos Boglárka teológus hallgató tartott, Palásthy 
Claudia segédletével.  

Bár ezen az elsı alkalmon nem minden patrónus tudott részt venni, a 
visszajelzésekbıl az derült ki, hogy mégis sokat jelentett és hasznos volt a 
résztvevık számára. Az összejövetel elsı felében Bogi jól összeszedett elıadást 
tartott a patrónusi szolgálat lényegérıl és szükségességérıl, egy projektorral 
kivetítve a fontos tudnivalókat az alábbi témákról: 

Mit jelent patrónusnak lenni?; Miért van szükség erre a szolgálatra?, 
Lehet-e jól csinálni?, Hogyan lehet jól csinálni?, Alkalmas vagyok-e 
rá? Miért pont én?, Mennyiben múlik ez rajtunk? 
A szünetben azután egy kis sütemény és üdítı mellett lehetıség nyílt rövid, 

személyes beszélgetésekre. A szünet után csoportos beszélgetésre került sor, 
ahol elhangzott, hogy nem mindig egyszerő a családokkal felvenni a 
kapcsolatot és ehhez sokszor a saját félelmeinket, aggodalmainkat is le kell 
küzdenünk. De ha ezeket sikerült legyıznünk, akkor sok szép élménnyel, 
barátságokkal gazdagodhatunk, amiért megéri vállalni ezt a szolgálatot. 

A beszélgetés végén javaslatok is elhangzottak, amiken keresztül 
szorosabbra főzhetjük a keresztelıs családok és a gyülekezet közötti 
kapcsolatot. Így pl.: hogy legyen a patrónusoknak a patronáltjaikkal a 
templomban közös alkalmuk, legyen több ima a szolgálatokért és a patronált 

G

Gyülekezetünk 
életéből 
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családokért, vagy hogy legyenek közös templomkerti alkalmak, amikre 
reménység szerint azok is eljönnének, akik a templomba nem akarnak.  

A Keresztelıi Patrónusok I. Találkozójának végén közösen imádkoztunk 
gyülekezetünk tagjaiért, valamint a szolgálókért és a patronált családokért. A 
keresztelıi patrónusi szolgálatra szeretettel várjuk és hívjuk minden olyan 
gyülekezeti tagunkat, aki erre elhívást és kedvet érez. 
 
 

JJ AA NN II NN ÉÉ   VV AA KK UU LL YY AA   GG AA BB RR II EE LL LL AA ::   
TT AA LL ÁÁ NN   EE GG YY   GG OO NN DD OO LL AA TT TT AA LL   KK EE ZZ DD İİ DD ÖÖ TT TT   

 
rni egy lelkész beiktatásról… Ez nagyon személytelen így. Helyesbítek: a 
lelkészünk beiktatási ünnepélyérıl. Egy kicsit szeretném kitágítani ezt a 
képet, hiszen az a varázslatos délután csak a jéghegy csúcsa volt. 

Talán egy gondolattal kezdıdött Rákosligeten. Ott a nagy lakótelep templom 
nélkül. Egy elszánt emberrel, aki templomot épített. Folytatódott egy halom 

emberrel, aki gyülekezetre vágyott. Egy 
lelkipásztorral, aki szabad utat adott az 
önállósághoz. Asszonyokkal, akik hazai 
színeket álmodtak a fehér templomba- erdélyi 
kézimunkákkal. Gyülekezeti tagokkal, akik 
szeretett pásztoruk köré győltek. Pásztorral, 
aki nehezen fogadta el, hogy fontos a 
beiktatás. Testvérekkel, akik takarítottak, 

sütöttek, fıztek, dekoráltak, énekkarral próbáltak. Imakörrel, akik apró 
részletekért is kitartóan imádkoztak. 
(Talán a beígért nagy esı is miattuk 
maradt el?) Fiatalokkal, akik 
liturgiás lapot nyomtattak, kötöztek, 
igés kártyát készítettek, vendégeket 
fogadtak. Vendégekkel, akik 
csodálkozva jártak köztünk, s 
remélem szívükben töltekezve, 
gazdagabban tértek haza. Egy hálaadó, örömteli munkatársi csapattal, akik este 
énekelve, kézen fogva állják körül az asztalokat. Mit is mondhatnék: Nagy 
vagy, te Isten, nagy a te hatalmad! Hálát adunk jó Urunk minden 
gondolatodért. Kérünk, tartsd meg a gyülekezetünket, áld meg 
lelkipásztorunkat és egész családját. Ámen 
Ui.: Köszönet mindenkinek, aki része volt az egésznek, mert nélküle nem 
jöhetett volna létre. 

Í 

Gyülekezetünk 
életéből 
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PP ÓÓ CC SS II KK NN ÉÉ   BB OO RR NN AA II   KK AA MM II LL LL AA   
NN YY ÁÁ RR II   SS ZZ ÜÜ NN EE TT   EE LL İİ TT TT   

 
Kedves tizennyolc alatti olvasónk! 
 

ogadd szeretettel ezt a Neked készült oldalt! (Persze az, hogy 
gyerekoldal van az újságban, nem jelenti, hogy a többit tilos elolvasni, 
sıt ☺.) Legyen nagyon szép a nyári szüneted! A 

gyerekistentiszteletek szünetelni fognak, de lesz például augusztusi 
napközis tábor, ahová nagyon sok szeretettel várnak Téged is Csordás 
Klári néniék.  

Gina az Abigélben azt mondja (ha már elmúltál 10, és még nem olvastad, 
akkor üzenem, hogy egy pléd, az erkély vagy kert és Szabó Magda Abigélje 
ideális nyári kikapcsolódás), Sidrák, Misák és Abednégó nem fognak 
ideszaladni, hogy elintézzék, hogy minden rendben legyen, ne piszkáljanak a 
suliban, vagy anyának legyen egy kicsit több szabadsága. Biztos igaza is van. 
De mondok valamit, amit lehet, hogy nem tudsz: akik itt a templomban 
vállalták, hogy Neked a Bibliáról magyaráznak, azt is vállalták, hogy figyelnek 
rád, és ha tudnak, segítenek, úgyhogy bátran fordulj hozzájuk nyáron is 
bármivel. Boldog vakációt, a rejtvényekhez pedig jó szórakozást kívánok 
neked! 
 

Ingrid Sjöstrand: Ha nagy leszek 
 

Ha nagy leszek, 
híres ember leszek, 

titkos telefonszámot tartok, 
és autogramot küldök 

a gyerekeknek, 
akik bajuszt rajzolnak 

a képemre az újságban. 
Ha megunom a hírességet, 

rendes telefonszámot kérek, 
és bajuszt növesztek, 

akkor majd nem ismer meg senki 
(csak a gyerekek, akik 

bajuszt rajzoltak a képemre az újságban). 
 

F

Gyerekoldal 
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keresztur.zsoltar.hu 
A Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség honlapja 

M INDEN, AMIT A GYÜLEKEZETÜNKRİL TUDNI LEHET. Információk, aktualitások, naptár, 
képek, liturgiás lapok, igehirdetések, újságunk régebbi számai, fórum (!)… 

szelene.freeweb.hu 
A Szeléné Mőhely honlapja 

EGY HAJDANI SZELÉNÉ ZENEKAR ÉS MAI HULLÁMAI, LELKI ÜZENETEK ÉS KERESZTYÉN 

KÖNNYŐZENE. Információk, aktualitások, üzenı-fal, ingyen letölthetı dalok (Szeléné és 
Só’98 együttesektıl), képek, relikviák, történetek, és sok más érdekesség 

parokia.hu 

A reformátusok fontos honlapja 
GYÜLEKEZETEK, HÍREK, EGYHÁZ, LELKI ÚTRAVALÓK . Gyülekezetek és egyházi 

szervezetek honlapjai, hírei, apróhirdetések, áhítatok, egyházi cikkek, beszámolók, 
egyházi szöveges- és képi anyagok, sok más érdekesség… 

 

HH ÁÁ ZZ II   SS EE GG ÍÍ TT SS ÉÉ GG NN YY ÚÚ JJ TT ÁÁ SS   
 
A Schweitzer Albert Református Szeretetotthon Házi Segítségnyújtó Szolgálata 
azt a célt tőzte ki, hogy az otthonukban élı rászoruló embereknek is könnyebbé 
és tartalmasabbá tegye a mindennapjait.  
 
A krisztusi szeretet arra kötelez minket, hogy eljuttassuk a segítséget azokhoz, akiknek 
nehéz lenne elszakadni otthonuktól, családjuktól. Szolgálatunk által igyekszünk a beteg 
és elesett embereket segíteni mindennapi életvitelük és méltóságuk megırzésében. A 
testi szükségleteken túl lelkileg is támaszt nyújtunk az életben megfáradtaknak, 
felüdülést keresıknek. Szolgálatunk minden budapesti lakos számára elérhetı és 
segíteni tudunk: • az orvos elıírása szerinti alapvetı gondozási, ápolási feladatok 
ellátásában • a személyi és lakókörnyezeti tisztaság megtartásában • az ellátásban 
részesülı személy háztartásának vitelében • az ellátást igénybe vevınek a 
környezetével való kapcsolattartásában • az ellátást igénybe vevı számára szükséges 
szociális ellátásokhoz való hozzájutásban. 

Elérhetıségeink ahol érdeklıdhet a szolgáltatások iránt: Schweitzer Albert 
Református Szeretetotthon, 1146 Budapest, Hermina út 51. Telefon: 1-
3434316, E-mail: saorefor@freemail.hu, , Web: www.szeretetotthonok.hu 

 
Gyülekezetünkbıl Nagy Eszter, mint munkatárs, csatlakozik ehhez a 
programhoz – ha összejön 7-9 fı, akit rendszeresen gondozhat, akkor ez a 
lehetıség, itt helyben is élni fog számunkra. ÉLJÜNK a lehetıséggel, 
jelentkezzen a Lelkészi hivatalban az, akinek ilyenre szüksége van, vagy tud 
környezetében szükséget szenvedırıl, aki ilyesmit szívesen fogadna! 

Honlap ajánló 

Felhívás 

Várjuk a 
vissza-

jelzéseket! 
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„... hiszen nekünk, akik a mi Urunkat akarjuk követni, nem is illik másra 
törekednünk, mint arra, hogy elviseljük a fájdalmakat, melyeknek İ 
[Jézus], anélkül, hogy rájuk szolgált volna, egész élete folyamén 
alávetette magát. (…) tekintve, hogy a jutalom mérhetetlen lesz, ne 
illenék mértéket tartanunk az Úristen iránt való szolgálatkészségünkben, 
hanem igyekezzünk minden nap legalább valamicskével elıbbre jutni s 
buzgóbbá lenni.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CC .. HH ..   SS PP UU RR GG EE OO NN ::   

AA   MM ÉÉ RR LL EE GG   SS EE RR PP EE NN YY ŐŐ II   
 

„Amit a nagyanyám a Bibliából elmondott nekünk, azt elıttünk élte is 
minden nap. Csendes, derős, mindig barátságos volt és hőséges imádkozó. 
Egész élete csupa szeretet és kimondhatatlan nyomorúságok elhordozása volt.  

Olyan ember oldalán élt, aki ennek pontosan az ellenkezıje volt. Kemény, 
hálátlan önzı, káromkodó, aki soha nem volt megelégedve. Ha „rossz napja” 
volt, mindnyájunknak sietve el kellett hagynunk a házat. Nagymama már az 
ajtónál felvilágosított minket errıl, és azt mondta: „Gyermekek gyorsan 
menjetek, fúj az északi szél. Imádkozzatok nagyapátokért, különben 
elkárhozik.” Gyakran nem értettük meg nagyanyót és azt mondtuk: „Ha így 
van, ha ilyen a nagyapa, biztosan meg is érdemli.” Mikor egyszer azt mondtam 
nagyanyónak: „Nagymama hagyd abba a nagyapáért való imádkozást, semmi 
értelme nincs, hiszen egyre gonoszabb hozzád” – ekkor megfogta a kezemet, és 
kivitt a konyhába.  

Szentjánosi Csaba: 
Ország 

 
Az ég sebhelyein, 
felhıtapaszok. 

Még csak tavaszodik, 
a dombok kopaszok. 

 
A végtelen zsákutcájában, 
elhagyott országok állnak. 
A templom mérföldkövénél 

várlak 

A régiektől… 

Történet 

Szentjánosi Csaba: 
Vers-váltó 

 
Az idı itt van, fogd meg, 

megállt, mint egy óriási állat, 
megsimogathatod. 

Végtelen testétıl ne félj, 
fénynyelvének nyála 
arcodon ragyog. 

 
Isten itt van, most érezheted, láthatod, 

mert felemeli és csillagporrá 
fújja szét bánatod. 

 

Vers 

* A költı gyülekezetünk tagja. 
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Ott az asztalra felállított egy konyha-mérleget és a következıket mondta: 

„Ennek a mérlegnek két serpenyıje van. Képzeld el, hogy Isten mindnyájunk 
számára elkészített egy-egy ilyen mérleget. Ezen méri meg mindazt, amit 
cselekszünk. És képzeld el, hogy az egyik serpenyıben ül a te súlyosan 
megkötözött, keményszívő nagyapád. İ a maga kı-szívével tekintélyes súlyt 
képvisel.  

A másik serpenyıben azonban vannak nagyanyádnak gyönge imádságai és 
a ti gyermeki imáitok is. Ha egy-egy ilyen imádságot egy naptárlapnyi 
súlyúnak tekintesz, akkor nagyapádhoz képest jóformán semmit sem nyom! Ha 
azonban kezedbe veszel egy egész évre szóló leszakítós naptárt, a maga 365 
lapjával, akkor az már súlyosabb. És most képzelj el magadnak 50 teljes naptárt 
azoknak aztán tekintélyes súlyuk van! Mert azóta imádkozom nagyapáért. Meg 
vagyok gyızıdve, hogy már nem sok hiányozhat ahhoz, hogy imáink 
súlyosabbak legyenek, mint nagyapa, és felviszik majd ıt a mennybe.  

Hát nem lenne kár, ha most belefáradnánk és abbahagynánk az 
imádkozást? Ha hőségesen könyörögsz velem mindennap, akkor Isten 
meghallgat minket.” 

És így történt, hogy még további hét évig könyörögtünk együtt nagyapa 
megtéréséért. Miután 57 éven át kitartóan imádkozott szegény férjéért, 
nagyanyót az Úr Jézus magához vette. Meghalt anélkül, hogy örülhetett volna 
nagyapa megtérésének.  

Csak a koporsójánál tört össze a keményszívő nagyapa, és adta át életét 
megváltójának, leírhatatlanul keserves sírással. Éppen én, aki 7 évvel ezelıtt 
nagyanyámnak azt a tanácsot adtam, hogy ne imádkozzék többé érte, 
térdelhettem le a 83 éves aggastyánnal együtt. Tanúja lehettem megtérésének. 
Az egykor annyira rettegett zsarnok, szelíd, szeretetteljes, hőségesen könyörgı 
nagyapó lett, aki minden látogatóját intette, hogy adja át életét az Úrnak.  

Az imádsággal teljes mérlegserpenyı tehát mégis csak a menny felé 
lendítette a nagyapát. Nagyanyó pedig hálát adhat ezért a mennyben. 
 

Nem vagy távol ma sem, Istenünk.  
Ahogyan feljön minden reggel a Nap, este a Hold, 

 úgy vagy Te jelenlévı nappal és éjszaka! Olyan biztos vagy, Atyánk!  
Mégis olyan sokszor elbizonytalanodunk, olyan sokat kételkedünk, olyan vakok 
vagyunk arra, hogy felismerjünk, megismerjünk, hogy elismerjük: Neked van 

igazad. Olyan sokszor vagyunk kiszárad patak, még inkább sivatag – szomjazva 
a Éltetı Vízre, Rád vágyunk, nem jó Nélküled.  

Nem kell hívnunk Téged, itt vagy – Te hív tál minket találkozásra! 
Erısíts meg minket! Te elég vagy nekünk! 

 

Imádság 
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Gyülekezetünk alkalmai (NYÁRI REND szerint), 
melyekre szeretettel hívunk minden érdeklıdıt: 

 

Istentiszteletek – minden vasárnap délelıtt 10.00 
Szerda délelıtti bibliaóra – minden szerda délelıtt 9.00 (!) 
Ifjúsági óra – minden pénteken este 6.00 
Templomépület és udvar takarítása, rendezése – hónap 2. szombat de. 
 

 (SZEPTEMBERTİL!) 
gyermek Istentiszteletek – minden vasárnap délelıtt 10.00 
Hétkezdı csendesség –minden hétfın reggel 6.30 
Házi Biblia Körök – kéthetente 
Házi Biblia Körök Vezetıinek Találkozása – kéthetente vasárnap délután 
Szeretetvendégség – minden hónap elsı szombatján délután 16.00 
Felnıtt IFI – minden hónap utolsó péntekjén 20.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GYÜLEKEZETI NYÁRI HOSSZÚHÉTVÉGE: 
M Á T R A H Á Z A  

2010. június 25-28. (P-Sz-V-H) 
 

NYÁRI IFJÚSÁGI HÉT: 
V E L E N C E  

2010. augusztus 9-14. (P-Sz-V-H) 
 

OKTÓBERBEN! 
A Veszteséget átéltek számára egy néhány alkalomból álló kurzus 
Célja a gyász, a válás vagy más veszteség okozta sebek, zavarok, 
lelki betegségek Isten Igéje, a közösség ereje, mások 
tapasztalatainak megosztása, beszélgetések és elıadások által 
történı feldolgozása. 

Újra NAPKÖZIS TÁBOR – 10. alkalommal! 
2010. augusztus 2-6.: Szeretettel várunk minden gyermeket! 
Jelentkezni lehet: a Csordás-házaspárnál. 


