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ÁLDÁS, 
BÉKESSÉG! 
 

„Tebenned bíztunk eleitő l  fogva”  (90.  zso ltár)  
 

 „Legyen néked a te hited szerint.”   
Máté evangéliuma 8.13 

Kedves Olvasóm! 

Észrevetted-e már, hogy az életedben nagyon sok minden a hited, vagy 
éppen hitetlenséged, kétkedésed szerint történik? Megfigyelhető, hogy az 
az ember, akinek céljai és hite is van, sokkal közelebb jut ahhoz, hogy 
azokat elérje, mint az, aki csak sodródik.  Éppen ezért egyáltalán nem 
mindegy, hogy van–e hited?!  

Ma nagyon sok az elkeseredett, reménytelen ember. Nem ok nélkül vált 
ilyenné a társadalmunk. Sok kudarc, sok nyomorúság és baj tette és teszi 
folyamatosan a szíveket sötétté. De jó és fontos lenne megérteni: nem 
szabad belegyökereznünk és belekövesednünk a reménytelenségbe! Nem 
szabad azt mondanunk: „Minek? Semmi értelme!” Mert így valóban az út 
csak még lejjebb és lejjebb vezet. Az életet csak hittel szabad élni! 

„Legyen néked a te hited szerint” – mondja az Úr Jézus. Az sem mindegy 
ám, hogy a „Te hited” milyen hit. Mert hit és hit között nagy különbségek 
lehetnek.  A tévhit, a vakhit nem jó hit és nagy bajba kerülhet az, aki a hitét 
ilyen rossz helyre veti. Nekünk, reformátusoknak, a 90. zsoltár olyan, mint-
ha a himnuszunk lenne.  „Tebenned bíztunk eleitől fogva” – énekeljük na-
gyobb ünnepeinken, jelesebb alkalmainkon. Hányan vannak azonban, 
akiknek a hite kizárólag csak önmagukból táplálkozik, s a személyes him-
nuszuk így hangzik: magamban bíztam eleitől fogva. Vakhit ez, mert a mi 
erőnk véges, és az erkölcsünk kísérthető. Bizony ki vagyunk szolgáltatva e 
világ külső és felső (szellemi) erőinek, s azoktól függünk.  

Ne magadban bízz, hanem Jézus Krisztusban! Ne a magad erejére tá-
maszkodj, hanem Jézus Krisztus kegyelmére! Őt hívd, Őt várd, Őt kérd, 
Őáltala élj! A krisztusi hit e világ legnemesebb, legnagyszerűbb, legcsodá-
latosabb hite. S ezt a hitet fogja Isten áldásával megkoronázni. 

„Legyen néked a te hited szerint” – ez a mondat cseng a fülembe és a szí-
vembe most, amikor megkezdhettük új templomunk építését. Évekkel ez-
előtt ez a tervünk csupán erőnket meghaladó álomnak tűnt. Aki reálisan 
számolt, azt mondta: képtelenség. S mi mégis Krisztusba vetett hittel el-
kezdtünk gyűjteni, készülődni.  Az Úr Isten pedig azt a „kicsit”, amit mi ad-
hattunk, úgy megáldotta és megsokasította, hogy a lehetetlen lehetséges-
sé, az álmodozás pedig realitássá vált. Nem az embert, hanem egyedül a 
mi Urunkat illeti ezért a dicsőség! Azt kívánom, legyen az épülő templo-
munk példabeszéddé – igehirdetéssé – mindannyiunk számára, ami élő 
hitre, Jézus Krisztusban való reménységre tanít a leglehetetlenebb helyze-
tekben is.  

Kedves Testvérem! Isten áldását kívánom életedre! Áldjon meg Téged az 
Úr Jézus Krisztusba vetett élő hittel, élő reménységgel! 

Faragó Csaba, lelkipásztor 

V.  év fo lyam 3.  szám  

 
Búvópatak  
 
Mivel azt mondta a Mester 
Azon a lombsátor-ünnepen: 
– „Jöjjetek, 
aki hisz bennem, abból 
élő víz folyamai ömlenek” 
– az az élő víz ma is csörgedez 
immár kétezer éven át 
a Bibliát olvasók és élők 
hitében. 
– És mégis milyen szomjas a világ! 
Mintha az a víz nem is folyna, 
mintha útját elzárták volna 
régen! 
 
… alvó századok szívgödrében 
dobbant az élet jeleképpen: 
„ketten vagy hárman az én nevem-
ben”, 
csak úgy titokban, ismeretlen… 
 
Olyan volt, mint a búvópatak: 
itt-ott fák gyökerét mosta, 
vagy mohos boltkövek alatt 
apadt-dagadt, 
ahogy a szent forrás táplálta. 
Ha valami az útját állta, 
újra eltűnt a mélyben, 
éjben. 
 
De volt egy októberi hajnal, 
amikor szikla-zúzó morajjal 
lelte meg útját: felszínre tört… 
 
És áldottabb lett akkor a Föld! 

(Lukátsi Vilma) 
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Reformáció ünnepén 

   Álljunk meg, és kérdezzük meg magunktól: szeretem-
e igazán megtisztított egyházamat? Lehet, hogy sok baj 
van egyházunkban, különféle okok miatt már sokan hi-
degültek el egyházunktól is, pedig a közösségi alkalma-
kon éppen azoknak kell találkozniuk, akik az 
egyházukat a legjobban szeretik. A reformáció ünnepe 
éppen az az idő, amikor rá kell eszmélnünk, hogy sem-
mi sincs, amit jobban szerethetek, mint az egyházamat. 
Van valami rokonság az édesanya és az egyház iránt 
érzett szeretet között. 
   Ha megkérdezik, hogy szereted-e az édesanyádat, 
szinte megsértődve felelsz: „hogy lehet ilyet kérdezni, 
természetes, hogy nagyon szeretem”. Mégis, mikor rá-
gondolunk, hogy szenvedéssel hozott a világra, dajkált, 
féltett, küzdött, virrasztott érettünk, mosott, varrt reánk, 
tanított, intett és megbocsátott, akkor átmelegszik a szí-
vünk, megfényesedik szemünk, és megérezzük, hogy a 
lelkünk mélyén sokkal jobban szeretjük anyánkat, mint 
magunk is gondoltuk. Szeretjük, mert reánk fordított 
szeretete már régen viszontszeretetet ébresztett ben-
nünk. Egyházam iránt való szeretetemnek is akkor van 
igazán nagy értéke az életemben, ha egyszer-egyszer 
ráébredek, hogy sokkal mélyebben gyökerezik bennem, 
mint magam is gondoltam. 
   Szerethetem egyházamat azért, mert a szüleim is 
szerették, mert gyermekkoromban már keresztvízre 
odatartottak áldása alá. Szerethetem templomáért és 
zsoltáraiért, iskoláiért és imádságaiért, szerethetem a 
bátor, tiszta prédikációkért, szerethetem lelkipásztorá-
ért, s azokért a szent s elragadó érzelmekért, amelyeket 
ébresztett. Szerethetem egyszerűségéért, szegénysé-
géért, üldözött és meggyötört sorsáért. Szerethetem 
hőseiért, hitvallóiért, vértanuiért, tudósaiért és áldoza-
tos, nagyszívű szolgáiért. Szerethetem azért, hogy 
nemzeti létünk és megtisztított egyházunk sorsa úgy 
összefonódott, hogy mikor a hitért küzdött, ugyanakkor 
a nemzeti szabadságot védelmezte. Szerethetem, mert 
az Istenhez vezető utakat megnyitotta, s minden cere-
móniától, babonától, cifraságtól, kacskaringós és teker-
vényes úttól a hitet megtisztította. A lelkiismeret felett 
zsarnokoskodó minden áltekintélyt elűzött, s az egyet-
len, igaz, csalhatatlan és csalatkozhatatlan tekintélyt, a 
Bibliát, az Isten igéjét uralmába visszaállította. 
   De mindez a nagy egyházszeretet hamis és vak, míg 
az egyház urát, az Úr Jézus Krisztust az egyházban 
meg nem találtam és át nem ölelem hitem karjaival. Az 
igaz egyházszeretet az, amikor nem az én egyházamat, 

hanem az Úr Krisztus egyházát szeretem. Krisztus sze-
retete nélkül szeretni az egyházat azt jelenti, hogy még 
csak a külsőségeket szeretem. Az egyházban nem az 
üdvösséget, nem a Krisztust, nem a mennyet, nem a 
bűnbocsánatot találtam meg, mert még nem is azt ke-
restem. 
   Szeretni az egyházat igazán, ez az emberi léleknek, 
az értelemnek, akaratnak és érzelemnek, a Krisztus vá-
lasztottainak egyik legmélyebb, legkínzóbb és legéde-
sebb érzelme és szenvedélye. 
   Az egyház szeretete igazában a Krisztus szerelmétől 
szívünkben támadt viszontszeretet. Minden magyar re-
formátus szívbe ebből a viszontszeretetből ha csak egy 
mustármagnyit is támasszon a Szentlélek … reformáció 
ünnepén. 

   Szabó Imre budapesti esperesnek a Magyar Presbiter 
c. folyóirat 1935. évi 3. számában megjelent írását köz-
readja Váczi Gábor.  

Az egyháznak Jézus a fundamentuma, 
A szent Igére épült fel lelki temploma, 
Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt, 
Megváltva drága vérén a váltságban hívőt. 

Kihívott minden népből egy lelki népet itt, 
Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít. 
Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonzza őt, 
És egy terített asztal ad neki új erőt. 

A világ fejedelme feltámad ellene, 
Vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve. 
S míg egykor felderül majd az Úrnak hajnala, 
Csak virrasztói kérdik: "Meddig az éjszaka?"  

Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett, 
De szent megújulásért és békéért eped. 
Míg látomása egykor dicsőn beteljesül, 
S a győzedelmes egyház Urával egyesül. 

A három-egy Istennel már itt a földön egy, 
S az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg. 
Ó mily áldott reménység: ha itt időnk lejár, 
Te boldog szentjeiddel fenn Nálad béke vár! 

Samuel Sebastian Wesley 
(1810-1876) 
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Emberé a munka, de az áldás mindig az Istené 

Hosszas előkészítő munka után, melynek során a presbitérium pályáztatáson keresztül kiválasztot-
ta a kivitelező céget és a műszaki ellenőrt, október 7-én elkezdődött új templomunk építése. A 
Szentírásban azt tanuljuk, hogy az emberé a munka, de az áldás mindig az Istené. Ezért a temp-
lomunk építéséhez is közös igeolvasás, és imádságban való áldáskéréssel kezdtünk hozzá.  
   Istennek legyen hála, hogy mindez idáig az időjárás kedvező volt, s így az elmúlt két hétben na-
gyon jól sikerült előrehaladni az építkezéssel. 
   Kérjük a testvéreket, ne szűnjenek meg továbbra is imádságban hordozni a munkát. Kedvező 
időjárás esetén a kivitelező december közepére szerkezetkész állapotba tudja hozni az új épüle-
tünket. 

Faragó Csaba, lelkipásztor 
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A hit- és erkölcstan oktatás helyzete 
Dunaharasztiban

Szeptemberben elkezdődött az iskola, s idén először megkezdődtek 
a „kötelezően választható” hittan órák is. Nagyon örülünk ennek a lehető-
ségnek, hiszen így az elsősöknek és ötödikeseknek illetve a gimnázium-
ban a hetedikeseknek órarendben biztosítják a hittan órát, s védett 
időben taníthatjuk őket. Ezzel szemben ez nem mondható el a fakultatív 
hittanról, hiszen van olyan intézmény, ahol még október elején is azzal a 
problémával szembesülök, hogy egy másik szakkört vagy logopédiai fog-
lalkozást szerveznek arra az időre, amit szeptember elején nagy nehezen 
tudtunk összeegyeztetni. Tehát kezdődik az egész elölről, ami annyit je-
lent, hogy a hittannak kell minden foglalkozáshoz igazodni, ha a hitoktató-
nak érdeke, hogy a gyerekek el tudjanak jönni. Elkeserednünk azonban 
nem szabad, mert a „kötelezően választható” hittan órákat felmenő rend-
szerben, fokozatosan fogják bevezetni az iskolákban, tehát 2016. szep-
temberében már minden osztálynak órarendbe lesz beépítve a hittan órá-
ja. Kérem ezért mindazokat, akik ezeket a sorokat olvassák, 
hogy imádkozzanak ennek a lehetőségnek a megvalósulásáért. Termé-
szetesen nagyon fontos, hogy a gyermek járjon sportolni, vagy járjon rajz 
szakkörre vagy matematika szakkörre, de még fontosabb, hogy lelki-
leg tudjanak táplálkozni, s erőt meríteni Istentől mindezekhez az elfoglalt-
ságokhoz és emberi kapcsolataikhoz.  
Fontos említenem, hogy Dunaharasztin mind a négy iskolában (a három 
általános iskolában és a Baktay Gimnáziumban), valamint mind a négy 
óvodában tartok hittan órákat, s mindenhol kedves fogadtatásban része-

sültem a pedagógusok részéről. Kedvesek, segítőkészek, együttműködőek, probléma esetén törekszenek a minél 
jobb megoldásra. Köszönet ezért Istennek és minden pedagógusnak.  
Összesen 22 hittan órát tartok egy héten 188 gyerekkel, de nem sorolnám itt fel az alkalmak időpontját és helyét, 
hanem tekintsék meg gyülekeztünk honlapján: www.dunaharaszti.reformatus.hu 
Végezetül, továbbra is várom az újabb jelentkezőket hittan órára. Jézus is ezt mondta tanítványainak: 
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.” Márk 
evangéliuma 10,13 

Keményné Váradi Erzsébet,  
református tanító és hitoktat

Az Iskolában 

Mint tudomány vásárába, 
Úgy siess az iskolába. 
Fohászkodjál, hogy itt az Isten 
Tanulásodban segítsen. 
Jól elkészülj a leckédre, 
Tanítódnak tetszésére. 
Írószered, papírosod 
készen tartsd minden írásod. 
Reá nézz a tanítóra, 
és figyelmezz minden szóra, 
segíts tanuló társadnak, 
jópajtást szerezz magadnak. 
Tanulásban iparkodjál,  
társaddal ne civakodjál. 
Soha ne tarts a rosszakkal,  
hanem mindig a jobbakkal. 
Addig tanulj, míg időd van,  
Hasznát veszed nagykorodban. 

JÓTÉKONYSÁGI ZONGORA KONCERT ÉS FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS 
2013 .  november 23 -án ,  szombaton 16  óra kor  

a  Laffert  Kúriában .  
Szeretettel  meghí vjuk  Önt  és ked ves c sa ládját  egy  

szeretetvendégséggel  egybekötött  

Zeneképzelet -sorozat  
TEREMTÉS CSODÁI  
c ímű NÉGY KEZES ZONGORA KONCERTRE 

Várnagy Andrea  és Farkas Zsolt  
zongorista  házaspár e lőadásában  

és  
Garamszeginé Gál  Györgyi  

FESTMÉNY EINEK KIÁLLÍTÁSÁR A!  

Az  a lapítvány i  tégla jegyek  és adományok   
az  új  dunaharaszt i  református templ om építését  segí t ik .  

 
A rendezvényen va ló  részvétel  INGY ENES!  

Helysz ín :  2330 Dunaha raszt i ,  Fő út  172 .  
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Az Építő Kövek Alapítvány elnökével beszélgettünk 

Kedves Olvasóink! Szeretnénk beszámolni az Építő Kövek Alapítvány tevékenységéről, terveiről. Felkeres-
tük az alapítvány kuratóriumának elnökét, Virág Anikót, aki pénzügyi-számviteli területen szerzett ismereteit 
és könyvvizsgálói végzettségét a gyülekezet céljainak megvalósításához rendelkezésre bocsátva és fel-
használva, 2012-től vezeti a kuratóriumot. A kuratórium tagjai: Nagy András, Palicska-Simon Krisztina, Peidl 
Péter és Váczi Gábor. Az alapítvány 2010. július 27-től működik jogerősen, a feladatokat az új kuratórium 
2012. májusában vette át.  
- Milyen célokat tűzött ki maga elé az új kuratórium?  

Amikor 2012-ben átvettük az alapítványt, azt tűztük ki 
elsődleges célul, hogy minél előbb elkezdhessük a 
személyi jövedelemadó 1%-ának gyűjtését a templom-
építés érdekében, és ezt a továbbiakban sem szeret-
nénk szem elől téveszteni. Idén először tudta fogadni az 
Építő Kövek Alapítvány a személyi jövedelemadó 1%-
át, így először is, szeretnénk megköszönni a gyüleke-
zetnek a 2012-es felajánlásokat. A NAV-tól kapott érte-
sítés alapján 568.509,- forint támogatásra vagyunk 
várományosok. Ezt az összeget a hivatal, különböző el-
lenőrzéseket követően fogja átutalni számunkra. Igazán 
örömteli, hogy már első alkalommal ennyi felajánlást 
kaptunk, 94-en adták nekünk adójuk 1%-át. Hálásan 
köszönjük! Ez számunkra egyben azt is jelenti, hogy 
egy aktív, adakozásra készen álló gyülekezet áll mögöt-
tünk. A propagandát sikeresnek ítéltük, láthatóan sok 
emberhez sikerült eljutnunk.  

- Milyen további elképzelésekkel segíti az alapítvány az 
új templom építését és a gyülekezet tevékenységeit?    

Az alapítvány létrehozására azért volt szükség, hogy a 
gyülekezeti adományokon, egyházfenntartói járulékokon 
túl is behívhassunk forrásokat céljaink elérése érdeké-
ben, így az említett személyi jövedelemadó 1%-át, de 
meg kell említenem a civil szervezetek számára elérhe-
tő pályázatokat, mint lehetséges forrásokat. Megpróbá-
lunk ebben az irányban is elindulni, és intenzíven 
követni a meghirdetett pályázati lehetőségeket. Keres-
sük az olyan pályázatokat, amelyek révén a gyülekezet 
munkáját segítő, különféle eszközökre pályázhatunk. 
Ezen felül meg kell találnunk a gyülekezeten kívüli szer-
vezeteket, tágabb körben is fel kell hívnunk a figyelmet 
az alapítványra, ez is az alapítvány céljai között szere-
pel. Elsődleges cél a templomépítés segítése, de sze-
retnénk tevékenyen részt venni a gyülekezet életében, 
és hozzátenni azt, amit az alapítvány civil szervezetként 
hozzá tud tenni a közösség céljaihoz: aktívan bekap-
csolódni a gyülekezet tevékenységeibe, és az ezzel 
kapcsolatos eseményeket is támogatni kívánjuk.  

- Hogyan működik az alapítvány? 

Negyedévenként ülésezünk, a megbeszéléseket az el-
nök hívja össze az aktuális feladatok megbeszélésére, 
döntések meghozatalára. Évente egyszer beszámolót 
tartunk a presbitériumnak – ez legutóbb két hete történt 
meg –, és lelkészünkkel is állandóan tartjuk a kapcsola-
tot ebben a témában. Az alapítvány adminisztrációs hát-
terét, a könyvelési feladatokat én végzem, amiben egy 
barátnőm (Becker Veronika) segít önkéntesen. Az új ku-
ratórium megpróbálta megfogalmazni, hogy hol lehe-
tünk a gyülekezet segítségére, kik vagyunk és mit vár 
tőlünk a gyülekezet. Tavaly év végén egy kis logo is ké-

szült, Peidl Péter felesége, Marica készítette. Nagyon 
köszönjük odaadását. Itt közöljük az alapítvány logoját: 

- Milyen közeli tervekkel készül az alapítvány? 

A kuratórium megállapodott, hogy a 2013-as évben az 
alapítvány nyilvánosan is bemutatkozik, és azt tervez-
zük, hogy november 23-án, délután 16.00 órakor tartunk 
egy szeretetvendégséggel összekapcsolt adománygyűj-
tő estet a Laffert kúriában: zongora előadással egybe-
kötött festménykiállításra hívjuk a kedves testvéreinket, 
érdeklődőket. A rendezvény ingyenes, a befolyt adomá-
nyokat az új templomunk építésére gyűjtjük.  A szerve-
zésben és a hirdetésben nagy szerepet vállalt Tóth-
Surányi Nikoletta, és a szó-
rólapunk grafikai munkála-
taiban Szabó Józsué gyüle-
kezeti tagunk. Köszönjük a 
szeretetvendégségben vál-
lalt asszonytestvérek segít-
ségét!  
A jótékonysági rendezvé-
nyen mód nyílik az új temp-
lom építését támogató 
téglajegyek vásárlására is. 
További elérhetőségeim itt 
találhatóak:  

amennyiben Ön téglaje-
gyet szeretne vásárolni, 
kérem, hívjon az alábbi  
telefonszámon, vagy írjon 
a következő e-mail címre: 

Virág Anikó 
06-30/689-7236 

aniko.flower@gmail.com 

Nagyon köszönjük Anikónak, hogy a szerkesztőség 
rendelkezésére állt. Új templomunk felépítése remé-
nyében, Istentől áldott, hatékony munkát kívánunk! 

Csáky Gyöngyi 
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A gyülekezeti házicsoportokról
Már két éve működnek gyülekezetünkben a házi-
csoportok. Azzal a céllal alakultak, hogy egy-egy igei 
tanítást jobban elmélyítsünk, hogy azok is részt ve-
hessenek benne, akik a bibliaórákra nem tudnak el-
jutni. Ezeken az alkalmakon sokkal kötetlenebbül 
lehet beszélgetni, mint a gyülekezeti bibliaórákon. 
Több időt tölthetünk el együtt egy-egy alkalommal, 
több lehetőség van arra, hogy egymás gondjait, baja-
it megismerjük.  

Kezdetben Cseri Kálmán evangelizációs tanítását mé-
lyítettük el.  Jónás könyvét tanulmányoztuk először 
együtt. Önvizsgálatot tartva Jónásban sokszor ma-
gunkra ismerhettünk, vizsgálódhattunk az Istennel 
való kapcsolatunk mélységeiről, arról, hogy mi hogyan 
tudunk engedelmes eszközei lenni neki. „Gyógyító be-
szélgetés” című könyvéből a samáriai asszony törté-
netén keresztül megtanulhattuk, hogy hogyan 
gyógyíthat ki minket is Jézus a gyűlölködésből, az 
olthatatlan szomjúságból, a magányból, a hamis hit-
ből, az üres vallásosságból, a némaságból, a mozdulat-
lanságból és a lelki vakságból.  

A 2012. októberi evangelizációs alkalom témája a Já-
nos 3.16. volt. ”Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” Ez emberileg hi-
hetetlen, de talán a legcsodálatosabb tanítása a Bib-
liának. Sokat beszéltünk erről a csoportban, és 
együtt élhettük át mindenkivel, hogy ki hogyan ta-
pasztalta ezt meg a saját életében. A későbbiekben a 
vasárnapi igehirdetéseken elhangzottakat mélyítet-
tük el együtt. Fontosnak tartjuk, hogy minden igehir-
detésből legalább egy gondolat a miénk legyen, ami 
kifejezetten nekünk szól, és ezt örömmel osztottuk 
meg egymással.  

A nyári gyülekezeti táborban elhangzottakból is volt 
csoport alkalmunk. Több idő állt rendelkezésünkre a 
kérdéseinket feltenni, és azokra együtt megkeresni a 
válaszokat. A csoportban sokkal többet tudtunk meg 
egymásról, a másik ember életében zajló nehézsé-
gekről is. Ez segített hozzá, hogy egymás gondját és 
terhét hordozzuk imádságban a mi Urunk előtt, kérve 
Őt, hogy adjon útmutatást, bölcsességet  a nehézsé-
gek megoldásához. 

Nemesné Margó 

 

Hospice Világnap Majosházán 
Október 11-e a Hospice Világnapja. Ezen alkalomból Majosházán az épülő Hospice Háznál nárciszülte-
tést tartott a Református Dunamenti Kistérségi Diakóniai Szolgálat. Mint megtudhattuk közadakozás-
ból mindezidáig 13 millió forint gyűlt össze, amiből elkészült az épülő Hospice ház alapja, s éppen a 
napokban kezdtek hozzá a falak építéséhez.  Ezen a napon hálát adtunk Istennek az eddig elvégzett 
munkáért, s az áldását kértük a továbbiakra.  

A Diakóniai Szolgálat eddig is készséggel állt a rákos betegeket ápoló családok mellé, hogy orvosi kel-
lékekkel, s a maga szaktudásá-
val segítséget adjon. A cél, 
hogy ez a szolgálat tovább bő-
vülhessen. Gyülekezetünk a 
templomépítés terhei közepette 
is fontosnak tartja, hogy a Hos-
pice szolgálatot támogassa. 
Ezért az őszi evangelizációs es-
ték perselypénzét, mintegy 
60.000 Ft-ot, erre a célra aján-
lotta fel. Szeretettel kérjük la-
punk olvasóit, hogy a maguk 
lehetőségei szerint támogassák 
a ház épülését, és imádkozza-
nak azért, hogy ezt a szent célt 
mielőbb megvalósíthassák a 
szolgálat vezetői. 
Gyülekezetünkben Gyöngyösi Rózsa vállalta a téglajegyek értékesítését, akit a 06-20-541-3451 tele-
fonszámon lehet elérni. A Diakóniai Szolgálat bankszámlaszáma: 1174 2180- 2006 6150 

Faragó Csaba, lelkipásztor 
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Gyülekezeti tábor 2013 

Ez év júniusában került megrendezésre hagyományos 
nyári többgenerációs gyülekezeti táborunk. A helyszín 
ezúttal a Dunamelléki Egyházkerület Mátraházi Konfe-
rencia központja volt. Több mint 60 résztvevővel, lelki-
pásztorunk és három vendég lelkész szolgálatával 
rendkívül tartalmas és építő előadásokon és csoportbe-
szélgetéseken vehettünk részt. A hét alapigéje az 
Efézusi levél 6.11- volt: „Öltsétek magatokra az Isten 
fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterke-
déseivel szemben”. A téma tehát az Isten fegyverzete 
volt, azok használata és az a lelki küzdelem, mely-

ben ezek nélkül védtelenek vagyunk. A hét folyamán 
tanítást kaptunk az ördög munkájának különfé-
le megjelenési formáiról. Így az okkultizmusról és arról, 
hogy az milyen szerteágazó módon képes beférkőzni az 
ember életébe, lelkileg megkötözni és tönkretenni azt. 
Megdöbbentő volt hallani, hogy a mai magyar társada-
lomban milyen mélyen és sokféleképpen jelen vannak 
ezek a szellemi hatások. Elhangzott, hogy ez alól sok-
szor a gyülekezetbe járó, hitét gyakorló keresztény em-
berek sem kivételek. A hét folyamán természetesen a 
pihenésre és szórakozásra is jutott idő. Kirándu-
lás, fürdőzés és még egy éjszakai túra is belefért a 
programba. Jó volt átélni, hogy kiszakadva 
a mindennapok monoton körforgásából, néhány napot 
az Úrral való közösségben és a testvéri közösségben 
töltve, megújulva és feltöltődve térhettünk haza.  

Egy (nyilvánvaló) adminisztratív teendőről kell még 
szólnom: a jövőben csak azt tudjuk a listára felvenni, aki 
megadja személyes adatait, legalább a nevét, címét, 
születési helyét, idejét, továbbá hol és mikor konfirmált? 
Erre szolgál az idén a nyilvántartásunk felülvizsgálata, 
egyeztetése. Kérek mindenkit, szánjon időt adatai meg-
adására! Akarjunk a névjegyzékben szerepelni! 

Vörös Péter

 

Kirándulás Erdélybe
Július végén gyülekezetünk mintegy 25 fős csoportja 
Erdélyben járt, ahol 6 szép, látnivalókban és élmények-
ben gazdag napot töltött.  

Erdély turisztikailag is legkedveltebb, talán leglátványo-
sabb részeit jártuk be: a Keleti-Kárpátok vadregényes 
szorosai közül a Gyimesi és a Békás-szorost, a Gyilkos-
tavat, de jártunk az ezeréves határnál a Rákóczi-
várban, Marosvásárhelyen a Vártemplomban, 
Alsócsernátonban és Kézdivásárhelyen pedig néprajzi 
múzeumokban is. A nagy melegben és a hosszú bu-
szozás közepette felüdülést jelentett, hogy fürdőzhet-
tünk Szovátán a Medve-tóban, később pedig a 
vulkanikus eredetű tengerszemben, a Szent Anna-
tóban.  

Utunk során a nevezetes történelmi események hely-
színein – például Nyerges-tetőn és az ezeréves határ-
nál – megemlékeztünk nemzetünk hősi halottjairól, s 
sírjukon elhelyeztük az emlékezés koszorúit.  Majd 
imádságunkban kértük Istent, hogy állítson a mai kor fi-
ataljai elé is követésre méltó, közösségét, nemzetét és 
Istenét önzetlenül szolgálni tudó példaképeket.  

Minden napra esett legalább egy templomlátogatás, 
melyet lehetőség szerint felhasználtunk arra is, hogy ott 
tartsuk meg aznapi áhítatunkat. Első nap Bánffyhunya-
don tértünk be a református műemlék templomba, ahol 
csodálattal néztük a falon sorakozó számtalan gyönyörű 
kalotaszegi hímzést, melyeket konfirmációjuk emlékéül 
adományoztak a gyülekezet fiataljai, illetve a 
konfirmandusok szülei. Hazafelé jövet pedig a kalota-
szegi népművészet másik fellegvárában, Körösfőn áll-

tunk meg, s az ottani református templomban adtunk 
hálát Istennek mindazokért az áldásokért, melyekben 
utunk során részesített minket. 

Meglátogattuk Udvarfalván testvér-gyülekezetünket is, s 
a közös istentisztelet alatt és után élvezhettük töretlen 
vendégszeretetüket. Kifejeztük reményünket, hogy ha-
marosan viszonozhatjuk számukra ezt a vendégszere-
tetet, ha majd ők érkeznek hozzánk új templomunk 
felszentelésére.  

Így legyen! 

Szadainé Somogyi Erika 
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Október első napjaiban, szeretettel 
köszöntöttük Vörös Benőné 
nagytiszteletű asszonyt, Vera nénit, 
85. születésnapja alkalmából.  
Isten áldja meg, és tartsa még 
közöttünk sokáig! 

 

Gyülekezetünk konfirmandusai: Dankó Anna, Gombár Levente (sajnos a 
képen nem látható), Gulácsi Fanni, Faragó Dorottya, Fülöp Zsófia, Ke-
mény Mátyás, Kolozsvári Krisztina, Orbán Boglárka, Rémik Panna, Solti 
Mónika, Schmelek Gergő, Tész Brigitta, Vörös Benjamin, Zwick Máté 
 

 

Állandó gyülekezeti alkalmaink 
Istentisztelet - vasárnap 8 órakor és 10 órakor 
Gyermek istentisztelet – vasárnap a 10 órai felnőtt alkalommal  
egyidőben  
Bibliaóra – csütörtökön 18 órakor 
Baba-mama kör – pénteken 9 órakor 
Serdülő konfirmációi óra – pénteken 16 órakor 
Ifjúsági óra – pénteken 17 órakor 

Különleges gyülekezeti alkalmaink  
NOVEMBER 
15., péntek   18.30 – Angol nyelvű istentisztelet 
28., csütörtök 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 
29., péntek 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

DECEMBER 
1., vasárnap   8.00 és 10.00 – Advent első vasárnapja,  
    úrvacsorás istentisztelet 
8., vasárnap 10.00 – Gyászoló családok adventi istentisztelete 
13., péntek 18.30 – Angol nyelvű istentisztelet 
15., vasárnap 10.00 – Fiatal házasok adventi istentisztelete              
22., vasárnap 10.00 – Keresztelős családok adventi istentisztelete 
   17.00 – Gyermekek karácsonyi ünnepsége 
24., kedd        16.00 – Szentesti áhítat 
25., szerda   8.00 és 10.00 – Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet 
26, csütörtök 10.00 – Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet 
31., kedd        17.00 – Óévi istentisztelet 
január1.  10.00 – Újévi istentisztelet 
 

A  r e f o r m á c i ó i  i s t e n t i s z t e l e t e t  a z  e v a n g é l i k u s  t e m p l o m b a n  t a r j u k  
o k t ó b e r  3 1 - é n  1 8 . 3 0  ó r a i  k e z d é s s e l .  


