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ÁLDÁS, 
BÉKESSÉG! 
 

„Tebenned bíztunk eleitő l  fogva”  (90.  zsoltár)  
 

„Hálával áldozz az Istennek és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat!” Zsoltárok 50.14 

Szeretettel köszöntöm lapunk minden kedves olvasóját! 

Május hónap a konfirmáció hónapja. Mi szükség a mai modern világunkban erre az ősi egyházi eseményre? Miért 
nem elég egyszerűen csak hinni? Miért köti a reformátusság következetesen az egyháztagságot és az úrvacsorá-
val való élést ehhez a felkészítéshez? 
   A „konfirmáció” szó magyarra fordítva annyit tesz: megerősítés. Sokféle hit van ezen a világon: a babonáktól el-
kezdve egészen a vak- és mindenféle értelmet mellőző hitig. Ha Istennek mindegy lenne a mi hitünk tárgya és hi-
tünk megélésének módja, bizonyosan nem jelentette volna ki magát a Szentírásban. De Istennek nem mindegy 
miféle hit lakozik bennünk! Isten értelmes módon jelentette ki magát, s ezért az ő dolgai és szándékai között nem 
kevés van, amit nemcsak lehetőségünk, de kötelességünk is érteni, és szívvel-lélekkel vallani. 
   A konfirmáció ezért keresi az értelmünket, hogy a mozaikdarabokként megszerzett ismereteket egy csodálatos 
egésszé illessze egybe, és keresi a szívünket is, hogy a megértett igazságokat ne csak az értelmünkkel, de a szí-
vünkkel is valljuk.  
   Református egyházunk a gyerekkeresztséget azzal a megkötéssel gyakorolja, hogy a megkeresztelt gyermeke-
ink életében ezt követően a hitre való tanítás feltétlen jelen lesz a szülői példamutatás, illetve a hitoktatásban való 

részvételen keresztül. Az így megszerzett hitismeretek a konfir-
máció alapjai. Szomorú tapasztalnom, hogy egyházi gyakorlatunk 
miként üresedik ki sok esetben, úgy hogy a gyermekkeresztség 
felelőtlen és minden további cselekedetet nélkülöző ígérgetés 
lesz. Pedig az Istennek tett ígéreteink köteleznek, s azokról meg-
feledkezni bűn, a keresztség szentségének meggyalázása. Isten 
azt mondja: „Teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat!” Ezzel 
az intéssel kérem és bátorítom gyülekezetünk minden szülőjét és 
nagyszülőjét, hogy az Úrnak tett fogadásainkat poroljuk le, és azt 
az idő múltával se tekintsük semmisnek. 
   Ami pedig egészen konkrétan gyerekeinket illeti: vegyük csak 
nagyon komolyan a szülői példamutatást és a tanítást. Ezekre az 
alapokra építünk ugyanis, amikor a konfirmációra jelentkeznek ők. 
Idén 11 konfirmandus ad számot tudásáról Áldozócsütörtökön. 
Közülük ketten érnek a két éves felkészítés végére, tesznek ün-
nepélyes fogadalmat, és válnak gyülekezetünk teljes jogú és úr-
vacsorázó tagjaivá pünkösd másodnapján. Istennek legyen hála 
ezekért a fiatalokért! Imádkozzunk értük, hogy Isten Lelke áldja 
meg őket jelenlétével és a hozzátérés csodájával! 
   Szeretettel kérem mindazokat a szülőket, akiknek gyermeke 
a konfirmáció idejébe ért, hogy a májusi hónap folyamán a 
lelkészi hivatalban jelezzék, hogy szeptembertől szeretnék 
gyermekük konfirmációját kérni. 
   Gyülekezetünk rendje szerint a konfirmációs felkészítés 8. osz-
tályos korban kezdődik, és két éven keresztül tart. A konfirmáció 
korábbi (7. osztályos) megkezdése csak abban az esetben lehet-
séges, ha a jelentkező iskolai évei alatt a hitoktatásban folyama-
tosan részt vett.  

Áldást és békességet kívánok lapunk minden olvasójának életére! 

Faragó Csaba lelkipásztor 
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IV .  év fo lyam 2.  szám  

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje, 
Mindent egészséggel látogató ege, 
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele! 

Te nyitod rózsákot meg illatozásra, 
Néma fülemile torkát kiáltásra, 
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba. 

Néked virágoznak bokrok, szép violák, 
Folyó vizek, kutak csak néked tisztulnak, 
Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak. 

Mert fáradság után füremedt tagokat 
Szép harmatos fűvel hizlalod azokat, 
Új erővel építvén űzéshez inokat. 

Sőt még az végbéli jó vitéz katonák, 
Az szép szagú mezőt kik széllyel béjárják, 
Most azok is vigadnak, s az időt múlatják. 

Ki szép füvön lévén bánik jó lovával, 
Ki vígan lakozik vitéz barátjával, 
Ki penig véres fegyvert tisztíttat csiszárral. 

Újul még az föld is mindenütt tetőled, 
Tisztul homályából az ég is tevéled, 
Minden teremtett állat megindul tebenned. 

Ily jó időt érvén Isten kegyelméből, 
Dicsérjük szent nevét fejenkint jó szívből, 
Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből! 

Balassi Bálint  
Borivóknak való 
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Emlékezés a 25 évvel ezelőtti konfirmációra  
„Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feled-
kezz azokról, amiket saját szemeddel láttál; ne vesszenek el em-
lékezetedből egész életedben! Ismertesd meg azokat fiaiddal és 
unokáiddal is…” 5Móz. 4,9 

   Amikor szerkesztő-társaim felkértek, hogy röviden írjak 25 évvel ez-
előtti önmagamról, konfirmációmról, az akkori eseményekről, nehezet 
kértek. Családommal Csepelről költöztünk Dunaharasztira, 1984. nya-
rán. Szüleim jóvoltából gyermekkoromban már a Csepel-Királyerdői 
Református Gyülekezetben is értek olyan élmények, melyek minden 
bizonnyal hosszú időre meghatározóvá váltak későbbi hitre jutásom 
vonatkozásában (pl. karácsonykor betlehemes szolgálatba vontak be). 
Később kiderült: mindez fontos megalapozása volt annak, amit lelki 
fejlődésem következő állomásaként Dunaharasztin megélhettem.  
   1986-ig semmilyen kapcsolatom nem volt a helyi református közös-
séggel. Néhai Budai Józsefné Rózsika néni akkor tudomást szerzett 
ideköltözésünkről, és sokszor eljött meglátogatni, hívogatni bennünket 
a gyülekezeti alkalmakra. A templomba járáshoz a végleges elhatáro-
zást Faragó Tibor lelkipásztor többszöri személyes látogatása jelentet-
te, aki felajánlotta számomra, hogy „menet közben” csatlakozzam 
ahhoz a konfirmandus csoporthoz, akikkel a következő évben, 1987. 
májusában tettünk konfirmációi fogadalmat. Ekkor ismerkedtem meg 
Faragó Csabával, gyülekezetünk jelenlegi lelkipásztorával is. Tibor 
bácsi vezetésével, az Úr asztalát körülállva, tíz fiatal társunkkal együtt 
mondtuk el ünnepélyes fogadalomtételünket. Páli Lajos néhai gond-
nok úr egyenként kezet fogott velünk, és Isten áldását kívánta éle-
tünkre, szolgálatunkra. Fájó, hogy konfirmandus társaink többsége 
azóta már nem tartozik gyülekezetünk közösségéhez, és ezért ben-
nünket is erkölcsi felelősség terhel.  
   Az ezt követő években indult el a heti rendszerességű ifjúsági órák 
tartása, ahol egy-egy bibliai igéről beszélgettünk az egykori harango-
zó-lakásban (a mai teaházban) Tibor bácsi vezetésével. A ’80-as 
években gyakorta elhangzott az akkori gyülekezeti tagoktól, hogy ve-
lük „itt vége a református egyháznak”, nem lesz „élet” tovább. Bizo-
nyára ma velünk együtt örülnének azok a testvérek, akik akkor így 
gondolkodtak, ha látnák gyerekeink – több csoportban történő – rend-
szeres gyülekezeti hitoktatását.  
   Az 1990-es években Balatonszárszón, a bibliaismereti heteken gyü-
lekezetünk fiataljai minden évben részt vettek. Többen közülünk eze-
ken az alkalmakon jutottak, jutottunk hitre, és ezt követően vállaltunk 
szolgálatot is gyülekezetünk életében.  
   Imádkozzunk együtt is azért, hogy a ma felnövő tizenéves generáció 
meg tudjon gyökerezni, és otthonra találni gyülekezetünkben, mert ők 
jelentik a jövőnket, ők lesznek a jövő református egyháza, élő hitű lelki 
közössége. Gondoljunk azokra a településekre is, ahol egyáltalán 
nincs református közösség, és becsüljük meg saját gyülekezetünket. 
Legyen áldott elődeink emléke! 

Váczi Gábor 
 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
 

R e f o r m á t u s  É n e k e k  X I .  
2012. JÚNIUS 30. (SZOMBAT) 19:30 
MŰVÉSZETEK PA LOTÁJA  
BARTÓK BÉLA NEMZETI HANGVERSENYTEREM 

Pünkösdi könyörgés  
Urunk, Istenünk! Fenséged imádásával 

járulunk orcád elé, méltatlanságunk 
ismeretében, hálaadással minden jó 
adományodért, amellyel testünkben-

lelkünkben szüntelenül felénk fordulsz. 
Különösképpen hálát adunk Neked 

ezért a vasárnapért és ünnepnapért, 
amelyen arra emlékezhetünk, hogy 

drága Fiad a mi Urunk Jézus Krisztus 
Hozzád menetele után nem hagyott 
minket árvákul, hanem a Szentlélek-

ben, a mi vigasztalónkban és tanítónk-
ban, aki megelevenít minket, jelen 
válóvá akart lenni, és maradni amíg 

visszajön dicsőségben. És most segíts 
meg minket, hogy Téged igazán megis-
merjünk, és igazán magasztaljunk eb-

ben a jótéteményben, hogy Igédet 
helyesen hirdessék és helyesen hall-

gassák mindenütt, ahol a Te néped Té-
ged segítségül hív! Világosságod 

ragyogjon nekünk! Békességed legyen 
közöttünk! A Te színed előtt emléke-
zünk minden szegényre, betegre, a 

mindenféle kísértésben levőre, a ke-
resztyén gyülekezetekre, nálunk és kü-
lönösen a távolban élőkre, akiknek az ő 
és a mi hitünkért szenvedni és harcolni 
kell, egész népünkre és a kormányra, 

de a többiekre is, különösen is a hábo-
rút folytató népekre és felsőbbségeik-

re mindazzal a felelősséggel, amit 
hordaniuk kell, a pogányokra, akik 

Igédre várnak, és népedre, Izráelre, 
hogy ő is felismerje Királyát. Szentlel-
ked hatalmasabb, minden gonosz lélek-
nél. Szentlelkeddel már most mindent 
jól meggondoltál és kedvesen elren-

deztél, azt is aminek vészes zavara és 
törékenysége nehézzé teszi szívünket. 

Ámen. 

Barth Károly 
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Konfirmandusainknak idén feladata volt, hogy egy bibliai alak-
ról írjanak röviden egy fogalmazást. Till Mariann kapta azt a 
feladatot, hogy Pál apostol életét röviden foglalja össze. 

Pál apostol 
Pál apostol Tarsus városában született a keresztény kor kezdeteiben. Gazdag, befo-
lyásos családból származott, és római állampolgár volt, eredeti neve Saul. Zsidó ne-
veltetésben részesült, Gamaliél rabbi tanította Jeruzsálemben. Görögül beszélt és írt 
is, latinul pedig értett. A farizeus irányzatot követte, üldözte a keresztényeket. A 
Damaszkuszban lévő keresztények ellen indult, mikor földre esett, és megjelent neki 
Jézus, majd parancsára bement a városba, de a jelenés után megvakult. Három na-
pig nem evett, és nem ivott, majd Anániás, az Úr küldötte meggyógyította, és újra 
látott, aztán megkeresztelkedett. Pál megtért. Pál feladatának érezte a pogányok 
közti igehirdetést. Missziói útjai során rengeteg pogány-keresztény gyülekezetet ala-
pított, amelyeket bölcsen gondozott. Első misszió útján Szalamiszba ment. Először a 

zsidóknál hirdetett, de ott nem sok fogékonyságot talált, ezért a po-
gányokhoz fordult. Ugyanez történt Anthiókiában. A zavargások mi-
att az első missziói útja véget ért. A második missziói út indítéka az 
volt, hogy meglátogassa azokat a városokat, ahol eddig hirdette Isten 
igéjét. Mízián áthaladva Tróászba ment. Ott éjszaka látomása volt, 
ezért Macedóniába indult el. Útközben Filippiben megharagudtak rá, 
és megvesszőzték őt, majd börtönbe zárták. Mikor kiszabadult tovább 
utazott. Thesszalonikába érkezett, itt is inkább a pogányoknak hirde-
tett. Ezért a zsidók felforgatással vádolták, így el kellett mennie on-
nan. Athénon keresztül Korinthusba érkezett, és itt egy évig és hat 
hónapig munkálkodott. Innen pedig Efezusba, majd Jeruzsálembe 
ment. A jeruzsálemi nyomorgó gyülekezeteknek elvitte a szeretetado-
mányait. Itt fejeződött be Pál apostol második missziói útja. A har-
madik missziói út első három évét Efezusba töltötte. Sok megtérés és 
gyógyítás lett munkája eredménye. Macedóniába, majd Görögország-
ba ment, itt három hónapot töltött. Később Tróászba indult, ahol egy 
éjszakán át prédikált, majd Milétoszba jutott, ahol elbúcsúzott az 
efezusi gyülekezettől, mivel fogság várt rá. Végül eljutott Jeruzsálem-
be. 
 
Pál apostol az Újszövetségben 14 könyvet írt, és az Apostolok csele-
kedeteit is ránk hagyta. Pál levelei: rómaiakhoz, korinthusiakhoz 1-
2, galatákhoz, efezusiakhoz, filippiekhez, kolosséiakhoz, 
thesszaloniakhoz 1-2, Timóteushoz 1-2, Filemonhoz, a zsidókhoz írt 
levél pedig kérdéses. 

Till Mariann 
 
Első évet végzett konfirmandusok: Kaizer Antal • Kemény Noémi • Kovács Tünde • Lókucza Viktor • Szentgyör-
gyi Anita • Sziráki Dániel • Laczkovics Bettina • Laczkovics Barbara • Incze Tünde 
Konfirmációi fogadalmat tesznek: Kaizer Rebeka • Till Mariann 
 

A házi bibliacsoportokról 
„Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20) 
 
  Minden emberben él a vágy arra, hogy egy kisebb vagy nagyobb közösség tagja lehessen. Egy kisebb közös-
séghez tartozva jobban megismerhetjük egymást, igazi közösséggé formálódhatunk. A gyülekezetben két évvel 
ezelőtt ez a vágy indította útjára a házi bibliacsoportokat. 
   Az akkor alakult két csoport, ugyanazokkal a tagokkal (10-12 fővel) azóta is működik. Kéthetente találkozunk 
egy konkrét, állandó időpontban, váltakozó helyszíneken, hol egyik, hol másik testvérünk otthonában. 
   A beszélgetések vezérfonalát Cseri Kálmán két evangelizációja adta/adja: a Jónásról szóló és a samáriai asz-
szonyról szóló. De előfordult, hogy az idei őszi evangelizációt vagy lelkipásztorunk egyik vasárnapi prédikációját 
vitattuk meg. Általában a 2-2 csoportvezető irányítja a beszélgetéseket, de néhány esetben egy-egy csoporttag 
vállalta át ezt a feladatot. 
    Ezek az alkalmak mindannyiunk számára új kapukat nyitottak Istenhez, tanításainak megismeréséhez.  Lehe-
tőségünk nyílt az adott Igét többféle nézőpontból is szemlélni, vagy mások véleményén átszűrve új megvilágí-
tásban látni. 
   Az elmúlt két év során az együttlétek egyre felszabadultabbá, a csoport tagjai egyre nyitottabbá váltak. Köze-
lebb kerültünk egymás öröméhez, bánatához, s együtt imádkozhattunk egymásért. 

Az egyik bibliacsoport tagjai 
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„Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a következő napnak. Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás 
van a nyelvén.” Prédikátor könyve 1.28 
 
Kedves nőtestvérek! Lányok és asszonyok! 
Szeretnélek értesíteni benneteket, hogy szándékunkban áll létre-
hozni a gyülekezetben „Lányok asszonyok” kört. Célunk, hogy se-
gítsük egymást az élet legkülönbözőbb területén. Gondolok 
például arra, hogy vannak, akik kötni, horgolni, varrni, hímezni 
nem tudnak. Összefognánk, és megtanítanánk egymást legalább 
az alapokra, hogy aki aztán kedvet érez hozzá, könnyebben bővít-
hesse tudását. Jómagam ugyan nem tanultam iskolában ezeket a 
dolgokat, de évek alatt megtanultam a horgolás, a kötés, a varrás, 
a hímzés alapjait. Ezeket szívesen megosztanám azokkal, akik 
szeretnék elsajátítani az alapokat. Karácsonyra például készíthet-
nénk horgolt angyalka/harangdíszeket a fára. Én is boldogan ta-
nulnék azoktól a Testvérektől, akik nagyobb tapasztalattal 
rendelkeznek, mint én. Amíg a kezünk jár, nagy valószínűséggel 
szóba kerülne sok érdekes téma is. Például a sütés-főzés. Itt is 
van mit tanulni egymástól. Egyik nőtestvérünkben felmerült az a 
gondolat is, hogy készíthetnénk keresztelő kendőket, amivel meg-
ajándékozná a gyülekezet a megkeresztelt gyermekeket. Szerin-
tem ez egy nagyon jó ötlet.  

Úgy gondoltam, hogy szeptembertől indulnának a foglalkozások, havonta egy-két alkalommal, ahogy kívánjátok. Én 
nyitott vagyok arra is, hogy akár egyénileg is tanuljunk valakivel, ha nem ér rá a csoportos foglalkozásokra jönni.  

A ma még hajadon lányokat is szívesen látjuk, ha érdekli őket az ötlet. Nagy valószínűséggel ők is sok mindent ta-
níthatnának nekünk. Például a számítógép kezelést.  

Ha valaki kedvet érez, hogy részt vegyen a „Lányok-asszonyok” körében, kérem, jelezze nálam június végéig, és a 
számára megfelelő időpontot is, hogy egyeztetni tudjunk. Nyílván nem mindenkinek ugyanaz az időpont felel meg, 
de igyekszünk megoldani. 

Jelentkezéseteket a kemenycsalad@invitel.hu címre küldjétek, vagy a 70 / 613-92-57 telefonszámon engem keres-
setek. 

Isten áldása legyen mindnyájunkon!  
Kemény Mátyásné Jutka 

Körlevél a Magyarországi református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára 
Kedves Testvéreink! 
 
A Magyar Református Egység napja alkalmából a Generális Konvent Elnöksége – a megemlékezések eddigi 
gyakorlatát kiegészítve – támogatja a 9. Református Zenei Fesztivál megvalósítását, amire az együttműködés 
jegyében 2012. május 18-20-án kerül sor Budapesten. A Református Zenei Fesztivál eddigi hagyományait köve-
tő, sokszínű kulturális eseményre szeretettel hívjuk, és várjuk gyülekezeteink tagjait, református iskoláink diákja-
it és tanárait, intézményeink munkatársait és minden érdeklődőt. 

A fesztivál hétvégéje magyar református egységünk ünnepe: emlékezve és hálát adva, hogy a Kárpát-medencei 
reformátusság 2009. május 22-én közös alkotmánnyal erősítette egységét. Szeretettel buzdítjuk református kö-
zösségeinket, gyülekezeteinket, intézményeinket, az ünnep alkalmából ismét látogassák meg egymást, felele-
venítve a régi hagyományt, szervezzenek lelkészi vendégszolgálatokat, és ha tehetik, akár testvér-
gyülekezeteikkel összefogva vegyenek részt a Református Zenei Fesztivál programjain. 

A zenei fesztiválon az együttlét és egység örömének közös megélésére hívunk és várunk mindenkit. Ahogy a 
rendezvény mottója is kifejezi, összhangban szeretnénk maradni egymással, ahogy az egyház közösségén be-
lül, úgy a zenében is. Reméljük, a koncertek, az ötszáz fős egyesített kórus fellépése, az ifjúsági találkozó, az 
egyedi hangulatú éjszakai fáklyás menet, a református kézművesek portékái, a számos kiállítás, intézményeink 
bemutatkozása és a zenés istentiszteletek mind a református egységet, az összhangot dicsérik majd ismét. 

A fesztiválra nincs előzetes jelentkezés vagy központi regisztráció. Az eseményről további információ a 
www.reformatus.hu honlapon található. 

Testvéri köszöntéssel: 
a Generális Konvent Elnöksége 
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„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelen-
séggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek 
vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És megtelének 
mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniok.” 

 Ap. Csel 1.2 
 

Isten lelkének jelenlétében 

látó szemeket, belső látásokat kapunk. S 
ekkor a valóság minden álruhája, álarca le-
hullik. Egyszerre csak megpillantjuk a hihe-
tetlen káoszt, ami már addig is körülvett 
minket: az elpiszkolt vízű folyókat, a termé-
ketlenné tett, kémiai szennyező anyagokkal 
megfertőzött földet… Hirtelen meg-
nyílnak füleink, s meghalljuk a tö-
megek sóhajtozását és nyögését: 
azokét, akiket valamilyen hatalmi já-
ték hallgatásra ítélt, meg azok tilta-
kozását, akik akkor is dolgoznak, 
amikor egyesek mozgásérzékelő 
kamerával és magas támfallal védik 
luxusmagányukat. Isten Lelkének je-
lenlétében kezdjük érzékelni ma-
gunkban a köveket, amiket szívünk 
helyén hordozunk, s beleszédülünk 
marionett-figurás életünk ellentmon-
dásaiba. Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj! – 
énekeljük, imádkozzuk pünkösdkor. 
Zavarba ejtő kérés, mert ha valóban 
megjön, akár leheletfinom érintéssel hoz-
zánk, egyszerre rájövünk, hogy idegen föl-
dön járunk, ahol Pártfogó, Szószóló nélkül 
biztosan eltévedünk. Megtéveszt minket a 
kegyetlen konzum, a gazdagság hivalkodá-
sa, a reklámok rászedő tolakodása, a gyűlö-
let szilánkjai, a félrevezetettek félelme, a 
cinikusok bizalmatlansága. Jó erre gondolni 
akkor is, amikor hazánk visszatér az évezre-
des közös európai otthonba. Hogy’ tudnánk 
hát mi itt öröméneket énekelni? Csak annak 
a Léleknek az erejével és hatására, aki 
megelevenítette Ezékiel látomásában a ki-
száradt csontokat is (Ez 37,4-6). Ez a Lélek 
ma is felkínálja nekünk gyümölcseit: a szere-
tetet, az örömet, a békességet, a türelmet, a 
szívességet, a jóságot, a hűséget, a szelíd-
séget, az önmegtartóztatást. Lehet ennél 
gazdagabb útravaló hazafelé? De viszünk 
ebből magunkkal valamit? Vagy szakadt lé-
lekkel, esetleg felajzott vadászösztönnel, 
zsákmányra lesve állunk meg a küszöbön? 

Isten kísérletezése velünk látható módon 
még nem ért véget, sőt: az emberek idegen-
né vált földjét Ő a Lélek laboratóriumává 
formálja. Itt talán vár még ránk néhány iz-
galmas felfedezés. Higgyük, mert mást és 
másként hinni lehetetlen: A jövő csak Általa 
és Benne ígéretes… 

Dr. Békefy Lajos 

 
„Az antikrisztus csak a Lelket akarja ki-
szorítani az egyházból, a keretet meg 
akarja tartani. Igy akarja lelketlenül, Lé-
lek-telenül megtartani az egyházat a 
maga szolgálatában” (Melanchthon) 
 

„Megújulást csak Isten adhat Jézus 
Krisztus egyházának Igéje és Szentlelke 
által, amikor és ahogy Ő akarja. A de-
formáció akkor áll elő, amikor az egyhá-
zon az isteni Lélek helyett az emberi 
szellem kezd el uralkodni a maga tervei-
vel és akaratával” (Niesel).  
 
„Márpedig mi Urunk megújító csodáiból, 
nem pedig az emberi manipulációkból 
élünk” (Bohren). 

 



6 

Áldás, Békesség! www.dunaharasztireformatus.hu 2012. Pünkösd 

Ahány csepp esője 
Van a fellegeknek 
Annyi legyen azok száma, 
Kik Téged szeretnek! 

Fenn magas égben 
Ahány csillag fénylik, 
Annyi öröm legyen társad 
Az életen végig! 

Ahány homokszem van 
Tenger messzi tájon 
Édesanyám, a jó Isten 
Annyiszor megáldjon! 
 

Dsida Jenő 
Mamuska nevenapján 

Tudod-e, hogy milyen 
Nagy a csillag-tábor? 
Tudod-e hogy hány kis cseppből 
Áll a nyári zápor? 

Hány homokszem fekszik 
Tenger messzi tájon? 
Ezeknél már nem lehet több 
Csak a kívánságom: 

Pillanatkép az udvarfalvi testvérgyülekezet hitéletéből

   Sok szeretettel gondolunk imádságainkban - 
mind az istentiszteletek alkalmaival, mind a 
bibliaórákon - a mi, dunaharaszti hittestvére-
inkre Krisztusban. Megosztom örömeinket ve-
letek. 
   Kicsinyeinkkel kezdem, akik már óvodás 
korban elkezdenek szombatonként vallásórára 
jönni. A 10 személyes hintára már egy fél órá-
val hamarabb megérkeznek – Emmausból vett 
mintára - beharsogva a parókia udvarát, mint-
egy 30-40 kisgyermek. Fogékonyak az igére. 
Cseng a terem bátor, szívből jövő éneküktől. 
   Ifjúsági óránk is reneszánszát éli. Főleg ti-
zenévesek jelennek meg, motiválják egymást 
buzgó énekléssel, baráti hívogatással. Hangsú-
lyos szerepe van a Reménység együttes lelkes 
jelenlétének, akik fáradhatatlanul, sok lelki 
énekkel gazdagítják ezeket az alkalmakat. Az 
együttes több gyülekezetben ifi istentisztele-
ten énekel, ahova elkísérik ifjaink, és lelkes 
Templomi ünnepeinken velük együtt dicsérjük 

Megváltónkat. Kivételes kátés csoport konfir-
mált idén húsvétkor. Többen kifejezték, saj-
nálják, hogy vége van az előkészítőknek. Már a 
második évi felkészítő alatt, a konfir-
mandusokat behívtuk az ifiórákra, amelyekre 
szívesen eljöttek.   
   A következő tapasztalat, a múlt télen tartott 
10 hetes Alpha kurzus. A kurzusra lelkileg 
őszintén kereső testvérek jelentkeztek. Két 
csoportban tartottuk az Alpha kurzust. Kötet-
len, felszabadult légkörben folyt a témák meg-
beszélése, amely során mindenki feltehette a 
hittel kapcsolatos kérdéseit. A tízedik alkalmat 
újból együtt tartottuk mintegy 30 személlyel, 
amelynek végén több testvérünk őszinte elha-
tározást tett Krisztus igéje szerinti életre.       
   Tapasztaljuk, hogy Istennek terve van gyü-
lekezetünkben, Szentlelkének munkája látható 
több család életében, akik hűséges gyermeke-
ivé válnak Üdvözítőnknek. Ilyen otthonokban 
minden megváltozik, megújul, hálaadásban, 
Krisztusra és egymásra figyelésben élnek. 
   Ez év szeptember 2–án ünnepeljük templo-
munk 210 éves évfordulóját. Erre az alkalomra 
sok szeretettel egy küldöttséget várunk Duna-
harasztiból, lelkészükkel együtt. Az ünnepség-
re megújult Isten-házával és megújított szívvel 
várjuk vendégeinket, együtt hálát adni Meg-
váltónknak. 

   Testvéri szeretettel az udvarfalvi testvér-
gyülekezet nevében, 

Szabó Árpád lelkipásztor 
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Az én Istenem
Több alkalommal kérdezték már, 
Ki az az Isten, aki az életem élén áll? 
Miért hiszem a létét, ha arcát nem láthatom, 
Miért hiszem, hogy megszólít, ha hangját nem hallhatom. 

Isten az Úr az élet felett, 
Ő teremtett mindeneket. 
Megteremtett és gondot visel, 
Ahogyan a Szülő gyermeket nevel. 

Megáldja dolgodat, ha jót teszel, 
Megbocsájt, amikor vétkezel. 
Veled sír, ha megbántanak, 
Veled örül,  minden mosolyodnak 

Hallja az imát, amit hangosan mondasz, 
És meghallja azt is, amit elsóhajtasz. 
A tenyerén hordoz, mert nagyon szeret, 
Akkor boldog, ha a földön mindenki nevet. 

Megengedi, hogy láthassuk, 
A hangját is gyakran hallhatjuk, 
Naponta érezhetjük erejét, 
Naponta megélhetjük kegyelmét.

Őt látom, amikor a szülő a gyermekére néz, 
Amikor kézért nyúl a kéz. 
Látom a csillogó szempárokban, 
És látom az őszinte mosolyokban. 

Hallom a hangját minden vigasztalásban, 
Az erejét érzem minden baráti kézfogásban. 
Biztat és támogat a testvéri ölelésben, 
Reményt és támaszt ad a nehéz időkben. 

Látod! az Urat ismerni nagyon is lehet, 
Ha akarod, az életednek része lehet. 
Mást nem kell tenned, tárd ki a szíved, 
És fogadd el azt, amit Ő ad Neked. 

Az Ő szíve mindenkit befogad, 
Ahogyan megteremtett, úgy el is fogad. 
Annyit kér Tőled cserébe, 
Maradj mindig a közelébe. 

Ő segít a keskeny úton haladni, 
A sátánnak hátat mutatni. 
Az életben Jézus véréhez méltónak maradni 
Az Örök Élet útját taposni.  

Fejesné Kovács Edit verse
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cseri Kálmán Gyógyító beszélgetés című könyvének ajánlása 

Ez a könyv az 1979. évi evangelizációs hét anyagát tartalmazza a samáriai asszony 
története a Ján.4.3-42. alapján. Számomra az volt a legmegdöbbentőbb, hogy ma is 
mennyire aktuális minden gondolata, mondanivalója. Ma is sok a gyűlölet az emberek-
ben, kiben ezért, kiben azért. Ma is sokan magányosak még a családjuk körében is. 
Sokan hamis hitben ringatják magukat, sokaknak kell gyógyulni az üres vallásosságból 
is. Sokan vagyunk némák, amikor a Jézusba vetett hitünkről kellene bizonyságot tenni 
akár szóban, akár cselekedetekben. Jézus nélkül vakok vagyunk lelkileg. Az a jó hírem, 
hogy van gyógyulás mindezekből. Minden fejezet önvizsgálatra késztetett, arra, hogy 
őszintén megálljak az Úr előtt, és azt kérdezzem, hogy vajon én, hogy állok ezekkel a 
kérdésekkel? Kedves Testvéreim! Kérem, hogy olvassák el a könyvet, és tegyék 
ugyanazt, amit én. Biztos vagyok abban, hogy jobbá válik a kapcsolatuk az Úrral, töb-
bet megértenek Isten igéjéből, és úgy járnak, mint a samáriai asszony, aki az egész fa-
lut odavonzotta Jézushoz! 

Dr. Nemesné Szöllősi Margit 
 

Corrie ten Boom A menedék című könyvének ajánlása 
A békés, polgári Hollandia a horogkeresztes rémuralom színterévé válik, az egyszerű órásmes-
ternőből a földalatti ellenállás szervezője, üldözöttek vakmerő bújtatója lesz, az ódon családi ház 
hálószobájából felfedezhetetlen búvóhely készül. Corrie ten Boom lebilincselő életrajzának olva-
sása közben végig ott bujkál bennünk a legizgalmasabb kérdés: honnan volt annyi bátorság, lelki 
és fizikai erő ebben a legyőzhetetlen nőben, hogy az egész élete egy dologról beszéljen: az öröm 
mélyebbre hatol, mint a kétségbeesés? (Harmat kiadó) 

A Boom család története lenyűgöző. Érdeklődéssel olvastam a könyvet, és fokozatosan 
kirajzolódott előttem egy csodálatos, mély vallásos meggyőződésben élő, hívő család. 
A könyv címe sokat elárul, Menedék, más szóval rejtekhely. Egy titkos szoba nyújt me-
nedéket az üldözött zsidó embereknek. A hívő élet is menedéket jelent számukra -  a 
legrosszabb, legnehezebb helyzetben is hálát tudnak adni Istennek -  a Biblia olvasása 
vigaszt nyújt a rabtársaknak is. A léleknek menedék Jézus Krisztus határtalan szerete-
te. A sok megpróbáltatást, édesapja, nővére elvesztését, a koncentrációs tábor ször-
nyűségeit a regény főszereplője csak e szeretet birtokában vészelhette át ép lélekkel.  

Kubát Károlyné 
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Egy tervünkről… 
szeretnék beszámolni. 

Az ötlet nem friss, még januárban született, pedig mára már 
meg is valósulhatott volna… 
Abból a helyzetből kiindulva, hogy az új templomunk építését 
esetleg még évekig nem tudjuk elkezdeni, született meg tisztele-
tes úrnak az a gondolata, hogy a templom-telket otthonosan 
„rendezzük be”, hasznosítsuk, használjuk gyülekezeti célokra. 
Emlékeztetni szeretnék, hogy évente volt eddig is egy-két ilyen 
alkalom. Kezdődött a telekszentelő istentisztelettel, majd volt ott 
bográcsozás, és néhány szabadtéri istentisztelet, sőt egy gyer-
mek napközis hét is. 
A lehetőségek köre kibővülhetne, ha lenne a telken egy hasz-
nálható fedett rész. Az ott álló régi, kicsi „ház” nem ilyen!  
Tehát: Építsünk egy lábakon álló kerti tetőt, ún. filagóriát! 
Alatta, padokkal és asztalokkal berendezett helyen lehetne fel-
nőtt- és gyermekalkalmakat tartani. Jó időben és jó levegőn! 
Ehhez persze, megfelelő méret is kell: 8 m x 5 m alapterület! A 
két hosszú oldalon 4-4 betontuskóra állított lábakra épülne a 
nyeregtető vázszerkezete. Belülről lambéria vagy hajópadló bo-
rítással, kívülről cserépfedéssel… Ajánlati ára 400 ezer Ft kész-
pénz és közmunka hozzájárulás. 
Eddig a terv. Mi szükséges a megvalósításhoz? Ha gyülekeze-
tünk is hasznosnak, fontosnak érzi ezt, akkor adományával tá-
mogatni fogja; és lesz pénz a megépítésre, mert egyházközsé-
günk költségvetése, bevétele szűkös. Abból csak a mindennap-
ok kiadására futja. Tartalékunkat a templomépítésre felajánlott 
adományok jelentik. Ehhez pedig nem nyúlhatunk!  

Kedves Testvérek! Szeretettel várjuk céladományaikat! 

Tóth Károly gazdasági gondnok 
•   •   •   •   • 

Többgenerációs Gyülekezeti Tábor Berekfürdőn 
Időpont: 2012. július 02 – 06. (hétfőtől péntekig) 
Részvételi díjak:  

• Felnőtt:          24 800 Ft 
• 18 év fölötti diák:   

                   19 200 Ft 
• 14–18 év közötti diák:  

    17 600 Ft 
 
 

• 2 – 14 éves kor között:  
14 000 Ft 

 
 
A díjak tartalmazzák a szál-
lás, teljes ellátás költségeit és 
az idegenforgalmi adót. 

Jelentkezni Vörös Péternél vagy Tóth Károlynál lehet az Istentiszteletek előtt vagy után személyenként 
3000 Ft előleg befizetésével. 
2012-ben immár ötödik alkalommal szervezzük meg többgenerációs nyári táborunkat. Az első három esztendő-
ben Jászárokszállás adott otthont a rendezvényünknek, de a növekvő érdeklődésre való tekintettel a tavalyi év-
ben már nagyobb befogadóképességű helyszínt kellett keresnünk.  Nem kellett sokáig keresgélni, mert az egyhá-
zi berkekben nagy ismertségnek és népszerűségnek örvendő Berekfürdői Megbékélés Háza Református Konfe-
rencia Központ kézenfekvő megoldásnak tűnt. A tavaly ott eltöltött 5 nap minden várakozásunkat felülmúlta. A 
szobák többségükben szállodai színvonalúak, és a közösségi helyiségek, termek is 21. századi színvonalon biz-
tosították gyülekezetünk számára a tartalmas időtöltést és lelki feltöltődést. Az épületek csodálatos gondozott 
parkban helyezkednek el, ahol a sportolni vágyóknak röplabdapálya és focipálya áll rendelkezésére. A strandolás-
ról sem kellett lemondanunk, mivel a konferencia központ mellett található a strandfürdő, melybe kedvezményes 
belépőket biztosítottak vendéglátóink. Ezek után nem volt kérdés, hogy idén is Berekfürdő adja a helyszínt a nyár 
legfontosabb és legtöbb embert megmozgató gyülekezeti rendezvényének. (Vörös Péter) 

Felhívás 
Kedves Testvérek! 

Pünkösd ünnepétől kezdődően a 8 órai is-
tentiszteletek tartásában nyári szünetet 
tartunk, szeptembertől azonban újraindít-
juk a korai istentiszteletet. Reméljük, hogy 
a továbbiakban is sokan fognak élni a le-
hetőséggel, s a vasárnapot megszentelik. 
Szeretnénk továbbá felhívni mindenki fi-
gyelmét, hogy templomunkban a nagyot 
halló testvérekre is gondoltunk. Akinek 
ilyen problémája van, kérjük, jelezze ezt a 
technikusainknak istentisztelet előtt, hogy 
segíthessünk. 

Faragó Csaba lelkipásztor 
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