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„Ki az apja az esônek, és ki nemzette a harmatcseppeket?”

(Jób 38,28)
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Az együttlét célja: 
EGYÜTT MAGASZTALNI!

Nagy ajándék megtapasztalni, amikor
egy-egy velünk történô dolog, esemény na-
gyobb, mélyebb, gazdagabb, tartalmasabb,
értékesebb, több, mint amire számítottunk,
amit reméltünk. Isten, a mi Atyánk, Akirôl az
Úr Jézus mondja: „mindennél nagyobb” 
(Jn 10,29) így munkálkodik, hiszen így szól:
„Mert amennyivel magasabb az ég a földnél,
annyival magasabbak az én utaim a ti utaitok-
nál, és az én gondolataim a ti gondolataitok-
nál.” (Ézs 55,9) Ennek a kiváltságnak vagyunk
részesei egyenként és együtt. Így fedezhetjük
fel alkalomról alkalomra az együttlétünk
célját. Több ez, mint amit mi gondolunk!

Ma arra figyelhetünk együtt, hogy mi-
lyen egyértelmû és milyen magával ragadó a
megszabadítottak éneke. Mert itt egy him-
nuszt olvasunk, magasztalást és dicsôítést. Ez
az új ének, amelyik betölt, és amelyik meg-
szólal újra és újra személyesen, és amelyik
magával ragad másokat is, a hívôk közös-
ségét. A pusztulásból kiszabadult ember éne-
ke: „Új éneket adott a számba, Istenünknek
dicséretét.” (Zsolt 40,4) Az eszmény-, ön- és
emberdicséret helyett Istenünk dicsérete, ez
az új ének. Hadd mondjam így: nem a régi
nóta újra és újra, hanem az új. Vizsgáljuk meg
a szívünket, milyen hullámhosszra van han-
golva! Az együttléteink célja nem a régi nóta
különbözô hangszerelésû megszólaltatása,
hanem éppen ellenkezôleg: az új éneké!
Szomorú tapasztalatom, amikor a régi nóta
kerül elô. Jól ismerjük, jól bele tudunk fárad-

ni, de azért csak fújjuk. Megtérésünk a gon-
dolkodásmódunk megváltozása, a látásunk,
szemléletünk, irányultságunk megváltozása.
Nem az emberre nézünk, hanem elôször min-
dig az Úrra! Ez a helyes sorrend. Nem a lát-
hatókra, hanem a láthatatlanokra, nem az ide-
igvalókra, hanem az örökkévalókra. Az egy-
szeri megtérést naponkénti kell, hogy köves-
se, ebben is. 

A zsoltáros bizonyságot tesz arról, hogy
ez nem egy-egy minôsített alkalom sajátja,
hanem egy mindenkorra szóló, állandó ma-
gasztalás. Nehéz helyzetének megoldása ez,
bajainak feloldása: „Áldom az URat min-
denkor, állandóan ôt dicséri szám. Az ÚRral
dicsekszik lelkem.” Érdemes azt is felfedez-
nünk, hogy ez a mindenkori dicsôítés, ma-
gasztalás értelemszerûen azt is jelenti, hogy
mindenki elôtt, hiszen ha ez hangzik mindig,
akkor ezt kell, hogy hallják a környezetében
lévôk. Ô mégis azokat emeli ki, akik örülnek
ennek, az alázatosakat. Nem véletlen ez, hi-
szen nem mindenki örül ennek, a legtöbb em-
ber nem alázatos, hanem önmagát magaszta-
ló és magasztaltató. Annak örül, ha ôt dicsé-
rik, ha ôt magasztalják. Micsoda rangkórság-
ban szenvednek sokan! A hívô ember azon-
ban csak az Urat dicséri, és Vele dicsekszik
mindenkor és állandóan. Ez az egyik világos
ismertetôjele. Beszélgettem valakivel arról,
hogy hogyan derül ki számára az, hogy akivel
beszél, ugyanúgy Isten ószövetségi népéhez
tartozik, mint ô. Azt mondta, van ennek né-

„Áldom az URat mindenkor, állandóan ôt dicséri szám. Az ÚRral dicsekszik lelkem.
Hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az ÚR nagyságát, magasztaljuk
együtt az ô nevét!” (Zsolt 34,2–4)
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hány nyilvánvaló jele. Arra gondoltam, Isten
újszövetségi népének is van ilyen. Fel lehet
ismerni a beszédjérôl, hogy Jézussal volt és
van, hogy Hozzá tartozik. Az egyik nyilván-
való jel az új ének, az Úrral való dicsekvés.

A másik, amelyik kiviláglik ebbôl a
zsoltárból, hogy ez nem személyes ügy csu-
pán, hanem közösségi is. Mégpedig úgy,
hogy magával ragadó módon kell élni vele.
Egymást kell meghívni erre, egymást kell bá-
torítani erre, egymást kell hangolni erre. Mi-
lyen más az életünk, amikor egymást nem el-
hangoljuk, nem lehangoljuk, hanem erre ösz-
tönözzük: „Hirdessétek velem az ÚR nagysá-
gát, magasztaljuk együtt az ô nevét!” Mert
ennek mérhetetlen ereje van, mint ahogyan
annak is, ha együtt hajlunk a helytelenre. Kö-
zösségi létünk és együttlétünk célja, hogy
magasztaljuk, dicsôítsük az Urat. Olyan páli,
szilászi módon együtt, még kalodában is.
Emlékszem, milyen áldás lett abból, amikor

Isten Táborában nagyon kemény ellenállás
mellett nem elkeseredtünk, hanem magasztal-
tuk az Urat hatalmáért, mentô szeretetéért. S
ez mindig kiút a kiúttalanságból. Egyedül
megrogynak a lábaink, egyedül meginogha-
tunk, de együtt felemeltetünk, így rendelt
egymás mellé az Úr. A gyülekezeti közösség,
melynek legkisebb sejtje a ketten együtt, mér-
hetetlen erôforrás, mérhetetlen ígéretekkel
felszerelve. Az istentiszteleti közösségünk,
bibliaórai közösségünk, együttléteink célja
tehát, hogy magasztaljuk, dicsôítsük az Urat,
dicsekedjünk Vele. Hangoljon arra, amit min-
dig tennünk lehet és kell, és hangolódjunk ar-
ra, amiért ide is érkezünk. Milyen más úgy
jönni gyülekezeti közösségünkbe, hogy ez ott
él a szívünkben, figyelmeztet, erôsít és báto-
rít, hogy betöltsük rendeltetésünket. 

Személyes jólhangoltság ez mindenkor
és mindenütt, bizonyságtétel az emberek
elôtt, örömforrás az alázatosoknak és közös-
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ségi buzdítás, hogy mindez együtt történjen a
gyülekezetben. A gyülekezeti alkalmak egyik
egyértelmû jellemzôje kell, hogy legyen ez.
Ez az a légkör, amelyikben az ember a meny-
nyei levegôt szívhatja be. Mérlegre kerül min-
den együttlétünk, megmutatkozik, hogy mi
tölt be bennünket. S ez nem egy liturgikus
program, hanem életfunkció, életjel, az új élet
jele. A vallomás hitelesíti: „Az ÚRhoz folya-
modtam, és ô meghallgatott, megmentett
mindattól, amitôl rettegtem. Örömre derül-
nek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Ki-
áltott a nyomorult; az ÚR meghallgatta, és
minden bajából kiszabadította.” (5–7.v.)
Nyomorult emberek vagyunk, akik átéltük a
szabadítást, és ezért van tele a szívünk. Nem
szépítünk semmit, nem torzítunk magunkról,
de nem is veszünk el semmi dicsôséget
Urunktól, a Szabadítótól, Jézus Krisztustól. A
helyes szemlélet örömünk forrása: „Örömre
derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az
arcuk.” A magasztalásban, a dicsôítésben ép-
pen ezt tesszük. Nagyon érdekes, hogy szá-
mos ôsi kézirat szerint lehet tulajdonképpen
felszólító módban visszaadni a 6. vers üzene-
tét: „Tekintsetek rá és ragyogjatok!” Igen, ez
a feladat lehetôség is egyben, mert valóban
csak úgy lehet ragyogni, ha rátekintünk, és
így magasztalva Ôt lehet ragyogva Ôt dicsôí-
teni az emberek elôtt. S mint örvendezô em-
berek, nem fogunk szégyenkezni, nem pirul
az arcunk, sôt így lehetünk vonzóak. Az
Ószövetség azt jelenti ki, hogy az örvendezô
ember szép. (Zsolt 3,4; 27,6; 52,10; 92,11) S
mindez gyógyít.

Egy Pest környéki lelkészhez szinte za-
rándokoltak az egyszerû emberek, mert meg-
értette ôket, és tudott a nyelvükön beszélni,

Isten megajándékozta ennek a lelki ajándéká-
val. Gyökössy Endre szerette volna fiatal lel-
készként megismerni a titkát. Egy fiatal me-
nyecske mesélte el, aki ideg-összeroppanás
határára jutott, mert az ô családja is rákerült a
kuláklistára. Felkereste ezt a lelkészt a szom-
széd faluban. Kapálás közben találta, aki
megvallotta, hogy éppen azért imádkozott,
hogy Isten küldjön valami segítséget neki.
Adott egy kapát, és három-négy órát együtt
kapáltak. A fiatalasszony mondta a magáét,
az idôs lelkész meg bólogatott, de nem szólt
egy szót sem. Amikor végeztek a kapálással,
a nagytiszteletû úr rákönyökölt a kapára, föl-
felé fordította az arcát, a napsugár felé, és el-
kezdte dicsôíteni Istent. Megköszönte a szép
tavaszi délelôttöt, a meghallgatott imát, a se-
gítséget, a gyomtalan kertet, a virágba borult
fákat, az együttlétet. Himnuszt mondott Isten-
nek. Utána elengedte a kapát, fejére téve a ke-
zét megáldotta a menyecskét: „Eredj el, lá-
nyom, békességgel, és adjon neked Isten
olyan örömöt, amilyet nekem adott ma, hogy
elküldött hozzám, és segítettél rajtam. Így se-
gítsen rajtad is. Isten áldjon meg!” Mire a me-
nyecske az állomásra ért, mintha újjászületett
volna, mintha soha nem lett volna félelme.
Békessége volt, öröme volt, vitte az áldást.
Így vallott arról, amit átélt: „Tetszik tudni, ra-
gyogott ám a tiszteletes úr arca, ahogy a nap-
sugár felé fordította. Tisztára Krisztus-arca
volt, és én belekerültem ebbe a sugárzásba.”

S ez a titok így mûködik ma is. Az egyik
Kékkereszt-csoportban hasonlóan vallott egy
testvér, aki bajaival ment oda, és békességgel
tért haza. De így van ez itt közöttünk is, mind-
nyájunkkal, ne feledkezzünk el errôl, ma-
gasztaljuk az Urat egy szívvel és egy szájjal! 

„Áldom az URat mindenkor, állandóan ôt dicséri szám. Az ÚRral dicsekszik lelkem.
Hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az ÚR nagyságát, magasztaljuk
együtt az ô nevét!” (Zsolt 34,2–4)

Somogyi Péter lelkipásztor



FASORI HARANGSZÓ 5

• Február 21-én: Ifjúsági istentisztelet keretében a Mozgósítás címû sorozat ötödik része
volt. Az alkalmat Járay Loránd tartotta.

• Március 6-án: „Anániás-nap” címmel férfi csendesnapot tartottunk.
• Március 21-én: Egy tízhetes tanfolyamot indítottunk Kereszt-kérdések címmel.
• Március 27-én: Közösen kitakarítottuk templomunkat és gyülekezeti házunkat.
• Március 28-án: Felnôtt keresztelés és konfirmáció alkalmával ünnepi istentisztelet kereté-

ben húsz testvérünk tett hitvalló fogadalmat. Istentisztelet után együtt maradtunk a családok-
kal „Reménység” jegyében délutáni programra, melyen beszélgetés és filmvetítés volt.

• Április 4-én: A Fasori Zenés áhítaton gyülekezetünk zenészei adtak húsvéti hangversenyt.
• Április 10-én: „Kamaszaink helykeresése: velünk vagy nélkülünk” címmel szülôi csendes-

napot tartottunk a gyülekezetben élô és a Julianna iskolába járó gyermekek szüleinek.
• Április 17-én: Isten Táborába mentünk az elsô tavaszi munkanapra.
• Április 24-én: Kirándultunk

a budai hegyekben.
• Április 25-én: A Julianna isko-

la pedagógusaival, diákjaival és
szüleikkel együtt voltunk az is-
tentiszteleten, melyen a diákok
és az iskola énekkara szolgált
ünnepi mûsorral.

• Május 2-án: Zenés áhítatunk
keretében a Budapest-Északi
Református Egyházmegye kó-
rustalálkozója volt.

• Május 15-én: Isten Táborában
voltunk második tavaszi takarí-
tó napunkon.

• Május 16-án: Fiataljaink (16 lány és 13 fiú) konfirmációi hitvallás- és fogadalomtételének
ünnepi alkalma volt istentiszteletünk keretében. Délután ifjúsági evangélizációt tartottunk
azoknak a fiataloknak, akik még nem hallhatták az örömhírt. Igét hirdetett Végh Tamás.

• Május 30-án: Nyikos András hatodéves teológusunk vizs-
ga-istentisztelete volt. A Csipkebokor Óvoda nagycsoportos
ballagó gyermekei az istentisztelet elôtt mûsorral búcsúztak.

• Június 6-án: A Fasori Zenés áhítaton a Psalterium Hunga-
ricum kórus volt a vendégünk.

• Június 13-án: Isten Táborába mentünk, zártuk a tanévet.
• Június 14-én: A Julianna iskola tartott csendesnapot Isten

Táborában.
• Június 20-án: A végzôs juliannások ballagása után tanévzáró istentiszteletet tartottunk.

A LEGUTÓBBI HARANGSZÓ ÓTA TÖRTÉNT

Nyikos András
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Már a Biblia elején világosan elénk adja
Isten a ránk bízottakért való felelôsség fel-
adatát, amikor megkérdezi Kaint: „Hol van a
testvéred?” Ô így válaszol: „Talán ôrzôje
vagyok én a testvéremnek?” (1Mózes 4,9) Ez-
zel a felelettel próbálta lerázni magáról a fele-
lôsséget, amelyet mellette élô testvére élete
védelmére kapott Istentôl.

Mindnyájunkat felelôssé tett Isten egy-
másért. De nem egyenlô súlyú ez a felelôsség-
hordozásunk mindenki iránt. Elsô renden a
közvetlen családunkat bízta ránk. Párunkat,
gyermekeinket, szüleinket, egy következô kör-
ben rokonainkat. Felelôssé tett azokért a kö-
zösségekért, amelyekbe helyezett: munkatár-
sainkért, szomszédainkért, barátainkért, lakó-
közösségünkért. Ide tartozik a gyülekezet;
amelybe(n) elhívott, és a nagy család tagjává
tett. Ebben a felelôsségi sorban fontos helyet
foglal el a népünkért, nemzetünkért hordozott
felelôsségünk.

A hívô ember egyik körre sem mondhat-

ja Kain hamis és hányaveti mondatát: „Talán
ôrzôje vagyok én a testvéremnek?” – Isten
válasza egyértelmûen az: – Igen!

Ezért nem értem azokat, akik felesleges-
nek tartják, hogy templomunkban hangsúlyt
helyezünk a nemzetünkért hordozott felelôssé-
günkre. Ez nem a lelkipásztor beállítottságá-
nak, hazafias érzelmének, múltból hozott
örökségének a kérdése, hanem Istentôl kapott
feladatunk. Abban lehet különbség hívô em-
berek között, hogy vérmérsékletünk, kifejezô-
készségünk ebben a kérdésben is más, de
mindnyájunkat kötelez az Ige: „Ha pedig
valaki övéirôl és fôként háza népérôl nem
gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosz-
szabb a hitetlennél.” (1Tim 5,8) – Ebbe a ház-
népbe nem csak az özvegyek tartoznak bele
(az iménti Igében az ô érdekükben szólt Pál
elsôsorban), hanem a teljes Szentírás fényében
szemlélve azok a körök, amelyeket fent már
leírtam. Sôt! Túl az érintettségi köreinken fele-
lôsségünk van az egész emberiségért is.

FELELÔSSÉGÜNK
NEMZETÜNKÉRT
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Aki az ószövetségi próféták iratait, beszé-
deit olvassa, megdöbben, milyen mélységes
szociális felelôsséget hordoztak. Isten ítéletét
hirdették azokra, akik becsapták atyjukfiait,
megrövidítették a bérüket, kihasználták a sze-
gényeket, ráutaltakat stb.

Úgy látszik, nemigen olvasták a Biblia
prófétai könyveit azok, akik azt tanácsolják,
hogy a lelkészek, a templomos hívek ne foglal-
kozzanak a nemzeti kérdésekkel, hanem csak a
„lelkiekkel”. Olyan ez, mint amikor ifjúsági
bibliaórán kérdeztem egyik fiatal leányt, hogy
van a nagymamája, mert tudtam, hogy édes-
anyjával együtt elhanyagolja édesapja közel-
ben élô idôs anyját. – Tamás bácsi! A Bibliával
foglalkozzunk, ne a nagymamámmal! – vála-
szolta a felvágott nyelvû leány. Azt mondtam:
– Rendben van. De tudod, ha kinyitjuk a Bib-
liát, egybôl azt olvassuk, hogy mi van a nagy-
mamáddal…

Ezért imádkozunk rendületlenül hazán-
kért, énekeljük imádságként minden vasárnap
a Himnuszt, és idônként jelzéseket teszünk, ha
úgy látjuk, hogy nemzetünkért tehetünk és ten-
nünk is kell valamit. 

Így örülünk a választások eredményének,
mert Istentôl kapott rendkívüli lehetôséget lá-
tunk abban, hogy nemzetünk újjáépítése tör-
ténhet. A hívô ember (is) józan ember. Láttuk,
hogy egyre tarthatatlanabb az a folyamat,

amelyben idôs testvéreink kórházi ellátási
gondjai, családok anyagi ellehetetlenülése, a
munkahelyek tömeges megszûnése, a kisgyer-
mekeket vállaló családok egyre nehezebb
élete, sok fiatalunk külföldi munkakeresése –
nem utolsósorban tömegek erkölcsi, lelki süly-
lyedése a szemünk láttára történt. 

Mennyit imádkoztunk változásért! –
Isten most is jobban tudta az alkalmas idôt,
mint mi. Alig gyôztük kivárni, pedig most éb-
redt arra nemzetünk, hogy ne egy kis megúju-
lási lehetôségre szavazzon, hanem bizalmat
adjon az újjáépítést teljes elszántsággal felvál-
laló vezetésnek. – Jó tudnunk, hogy az elsô
sorban fáradozók közül számosan hozzánk ha-
sonló, imádkozó emberek, akik feladatukat Is-
tentôl vett küldetésnek tekintik.

Hogyne örülnénk hát határainkon belül
és kívül, mi, magyarok – Isten ezen a ponton is
megmutatkozó kegyelmének!

Aki eddig is folyamatosan imádkozott az
újjáépülés lehetôségéért, abba ne hagyja. Aki
eddig még nem állt be ilyen komolyan az ima-
háttér szolgálatába, az is vállalja fel naponként
ezt a feladatot. Még csak most jön a neheze!
Világméretû anyagi szorításban, adósságaink
iszonyú kötöttségében kell igen sok területen
újat kezdeni, építeni. – Azért is imádkozzunk,
hogy minél többen azzal a lelkülettel forgolód-
janak a Parlamentben, közéletben, amely nem
a másik ellen tör, nem a gyûlölet indulatát su-
gározza, hanem a Lélek gyümölcse áldott, Is-
tentôl kapott ízeit adja tovább, bármilyen indu-
lattal is találkozik.

Aki idáig elsegített bennünket – ha figye-
lünk Rá és engedelmeskedünk Neki –, hatal-
mas arra – ahogyan a 2Kor 9,8 Igében olvas-
suk –, „hogy minden kegyelmét kiárassza
rátok, hogy mindenütt mindenkor minden
szükségessel rendelkezzetek, és bôségben
éljetek minden jócselekedetre”. Úgy legyen!

Végh Tamás lelkipásztor
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Közös gyülekezeti hétre készülünk
Az eddigi korosztályonkénti gyülekezeti

heteink örömeit és áldásait az augusztus 2. és
8. közötti, hétfôtôl vasárnapig terjedô héten
közösen szeretnénk megélni, amelyre nagy
szeretettel hívunk és várunk gyülekezetünkbôl
mindenkit. Gyönyörû környezetben, ké-
nyelmes elszállásolási lehetôségekkel vár ben-
nünket a Várhegy Üdülô Sátoraljaújhelyen. 

Ez az üdülô Kelet-Magyarország legna-
gyobb befogadó képességû, több generáció
igényeit is kielégíteni képes szálláshelye. Öt-
hektáros területén egyidejûleg 440 fônek tud
szállást és étkezést biztosítani. A 300 méter
magasan, egy ôsfenyvesben elhelyezkedô ü-
dülô területén található: focipálya, 100 m2-es
fedett terasz, kosárlabdapálya, szabadtéri
ping-pong asztalok, hinták, saját medence
600 m2-es terasszal és napozóágyakkal, par-
koló, szalonnasütô hely, tábortûzrakó hely,
ezer kötetes könyvtár, alkoholmentes büfé és
egy 100 fôt befogadó, 2006-ban épült öku-
menikus kápolna is. Urunk iránti hálával tájé-
koztatjuk a gyülekezetet, hogy a részvételi díj
megállapításánál a táborozást elôkészítô szol-
gáló csoport 1 500000 forintos támogatással
számolhatott. 

A vasúttal utazók részére csoportos uta-
zást kívánunk biztosítani. A vonat Budapest
Keleti pályaudvarról augusztus 2-án 6:33-kor
indul, és Miskolc érintésével 10:09-re érkezik
meg Sátoraljaújhelyre. Az autóval utazókat
kérjük, hogy hétfôn 9.00–11.00 között érkez-
zenek meg! A tábor pontos címe: Várhegy
Üdülô Sátoraljaújhely, Oremus út 10. A tábor-
hely közúton az M3–M30 majd a 37-es fôút
útvonalon közelíthetô meg a legegyszerûbben. 

Célunk, hogy minél többet és többféle-
képpen együtt legyünk, s e többgenerációs
keresztyén szeretet-közösség mindnyájunk
életébe sok-sok áldást hozzon!

Igei alapok
1. Célkitûzés: 
Gyülekezeti elkötelezettségünk gyakorlása

• Isten imádása „A királyi széken ülôé és
a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsôség
és a hatalom örökkön-örökké!” (Jel 5,13)

• Egymás befogadása „Fogadjátok be
tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott
minket az Isten dicsôségére.” (Róm 15,5–7)

• Éretté válás „Gazdagon teremjétek az
igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten
dicsôségére és magasztalására.” (Fil 1,8–11)

• Szolgáló élet „Ki milyen lelki ajándé-
kot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymás-
nak… hogy mindenkor az Isten dicsôíttessék
Jézus Krisztus által.” (1Pét 4,10–11)

• Bizonyságtevô küldetés „Mert Krisz-
tus jó illata vagyunk Isten dicsôségére mind
az üdvözülôk, mind az elkárhozók között.”
(2Kor 2, 14–15)

2. Téma: 
GYÜLEKEZETI ÖSSZHANGZATTAN

„Végül pedig legyetek mindnyájan
egyetértôk, együttérzôk, testvérszeretôk, kö-
nyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a go-
noszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért
gyalázkodással, hanem ellenkezôleg: mond-
jatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy
áldást örököljetek.” (1Pét 3,8–9)

Hétfô: Isten gyermekei – Egyetértôk 
Kedd: Isten gyermekei – Együttérzôk 
Szerda: Isten gyermekei – Testvérszeretôk 
Csütörtök: Isten gyermekei – Könyörületesek
Péntek: Isten gyermekei – Alázatosak 
Szombat: Isten gyermekei – Áldást mondók 
Vasárnap: Isten gyermekei – Áldást öröklôk 
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MAGVETÉS

Sátoraljaújhelyen
Újulhat az értelem,
Körülvesz a végtelen
Kegyelem, Jézusért.

Sátoraljaújhelyen,
Változhat az életem,
Átölel a végtelen
Szeretet, Krisztusért.

Egy újabb nemzedék, készül,
Isten népeként, hogy éljen,
Égô fáklyaként az éjben.
Itt és szerteszét.

JELENTKEZÉSI ADATOK SÁTORALJAÚJHELYRE

Közel 400 jelentkezô, 36% (~145 fô) fiú, illetve férfi, 64 % (~255 fô) leány,  illetve nô.
A legfiatalabb 1, a legérettebb 87 éves.  Majd 20 egészen kicsi, 30 óvodás, 36 alsós, 33 fel-
sôs, 15 konfirmandus korú, 28 fiatal 20 éves korig, 22 fiatal 33 éves korig, 132 középkorú,
72 érett korú. Nagyjából 130-an utaznak majd vonattal, mintegy 270-en autóval, ez több
mint 50 autót jelent.

Új helyen
A fasori gyülekezeti hét énekeSomogyi Péter
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Mint minden másnak, ennek a helynek
is megvan a maga története. Hívták valamikor
úttörôtábornak, a rendszerváltás után önkor-
mányzati tulajdonnak, 1998-tól a Budapest
Fasori Református Egyházközség konferen-
ciatelepének: Isten Táborának.

Megvan a történetük azoknak is, akik
valaha ezt a tábort használták: az úttörôknek
(hol vannak ma az úttörôk?), a pártnak (hol
van ma a párt?), az önkormányzatnak (hol
van már az az önkormányzat, és vajon hol
lesz majd ôsszel a mostani is?). És a Fasori
gyülekezet tagjainak: mennyien voltak az el-
múlt tizenkét évben! Gyermekek, akik itt ke-
resték a kézbevehetô és a mennyei kincseket,
fiatalok, családok, juliannás diákok és peda-
gógusok. Mennyiünk számára különleges ez
a tábor, kiválasztott, szent terület, lelki szülô-
otthon és szanatórium: valóban áldás helye.
Hol voltunk sokan még akkor, az induláskor

– távol Istentôl, és hányan nincsenek, nem
lehetnek ma közöttünk, akik valamikor tábor-
lakók voltak?

És megvan a történetük az itt álló épüle-
teknek is. Csak mások elmondásából tudhat-
juk, hogy egykor jóval több ház és kiszolgá-
lólétesítmény állt a területen, de eltûntek,
szétszedték, elhordták, és ma már azt sem lát-
juk, hogy hol volt a helyük. A meglévôket is
folyamatosan karban kell tartanunk, mert el-
korhadnak, elkopnak, tönkremennek.

Változnak az idôk, az emberek, az épü-
letek. Tudjuk és tapasztaljuk ezt, de bizonyos-
sággal tudhatjuk azt is, hogy csak a láthatók,
amik ideig valók, a láthatatlanok pedig örök-
kévalók (2Kor 4,18). Valóságos a prófécia,
mely szerint „jött valaki az ég felhôin, aki
emberfiához hasonló volt (…) Hatalom, di-
csôség és királyi uralom adatott neki, hogy
mindenféle nyelvû nép és nemzet ôt tisztelje.

Láthatók és láthatatlanok
Isten Tábora jövôjérôl

Van egy hely a Szentendrei-szigeten, Vác magasságában, Tahitótfalu határában, az
árvízi töltés tövében, pár száz méterre a kanyarodó Dunától. Egy több mint két és fél
hektáros zöld terület, nyár-, juhar-, dió- és akácfákkal, füves focipályával, négy kis faház-
zal és egy központi fôépülettel: egy táborhely.

Látványtervek: Berzsák Zoltán
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Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik
el, és királyi uralma nem semmisül meg.”
(Dán 7,13–14)

* * *

„Isten Tábora lelki otthon. Célja, hogy
emberek ezen a helyen elcsendesedve talál-
kozzanak az Úr Jézus Krisztussal, új életet
nyerjenek és ebben az életben erôsödjenek és
növekedjenek. Isten Tábora területén mindent
ennek a célnak kell alárendelni” – így foglal-
ta össze annak idején a gyülekezet, hogy mit
is gondol errôl a helyrôl. Szeretjük ezt a tá-
bort, és nem lehet más a vágyunk ma sem,
mint akkor, amikor 15 évre bérbe vettük a te-
rületet. Szeretjük és terveink vannak vele.
Elôször is szeretnénk, ha legalább újabb 15-
20 évig mi használhatnánk. A szerzôdésünk a
2013. év végéig szól, és bár az önkormányza-
ti vezetés jelenleg (még) nem döntött a folyta-
tásról, mi próbálunk ebben is Istenbe vetett
hittel járni, és imádkozni az Ô akaratának a
meglátásáért és elfogadásáért.

Vannak rövidebb távú terveink. Ebbôl a
szempontból különleges év az idei: a sátoral-
jaújhelyi közös gyülekezeti hetünk idôt és le-
hetôséget teremt a munkák elvégzésére, hi-
szen a táborban ezen a nyáron nem tartunk
csendesheteket. Az anyagi forrást pedig egy
egyházmegyei pályázati támogatás elnyerése
jelenti: a gyülekezet által biztosítandó 20
százalék önrésszel együtt 3 millió forint áll a
rendelkezésünkre. Ebbôl elsôsorban olyan
munkákat szeretnénk elvégezni, amelyek a
tábor biztonságos mûködésének fenntartásá-
hoz szükségesek. A faházak felújítása során
az elkorhadt külsô elemeket újra cseréljük, az
ajtókat-ablakokat felújítjuk, megújul és színe-
sedik a külsô-belsô festés, és a lehetôségeink-
hez mérten, a belsô elrendezés kis átalakításá-
val, megpróbáljuk kényelmesebben használ-
hatóvá tenni a szobákat is. Szeretnénk átépíte-
ni a házak elôtti egyenetlen járdaszakaszt, és

halaszthatatlan a fôépület ereszcsatornájának
cseréje. El kell végeztetnünk a teljes tábor
érintésvédelmi felülvizsgálatát is. Nagy költ-
ségû és látványos munka a tábor teljes terüle-
tén lévô faállomány balesetmentesítése: ez a
kiszáradt fák kivágását, a nagyobb, veszélyes
fák visszavágását jelenti. Ezeknek a munkák-
nak a döntô részét idén nyáron kívánjuk elvé-
gezni. (A pályázati tervdokumentáció elôké-
szítésében és összeállításában részt vettek:
Berzsák Zoltán, Nyikos László, Révay Jó-
zsef, Veres Ádám.)

És vannak hosszabb távú terveink, vá-
gyaink is. Szeretnénk átépíteni, ésszerûsíteni,
bôvíteni a meglévô vizesblokkokat. A fôépület
elôtti út és fasor tengelyében, a meglévô há-
rom faházzal szemben új, 45-50 fô befo-
gadására alkalmas szállásépületet alakítanánk
ki, amely a most is álló házakkal együtt egy
intimebb belsô udvart fogna közre, lehetôsé-
get adva szabadtéri közösségi alkalmak, isten-
tiszteletek, elôadások és egyéb programok
megtartására. Itt kapna helyet a tábor egyik
központi eleme, az Úr asztala, amely ezt a bel-
sô udvart szinte egy szabadtéri templommá
tudja átlényegíteni. Terveink között szerepel
egy, a fôépülethez kapcsolódó, faszerkezetû
nyitott-fedett szín építése, és a szolgálók szál-
láshelyének újragondolása, áthelyezése is.

Az álmunk egy színesebb, vidámabb,
élettel teli, ugyanakkor jól mûködô, komfor-
tosabban használható közösségi hely, amely
valóban a teljes gyülekezeti család lelki ott-
hona tud lenni.

* * *

„Bizony, a ti gondolataitok nem az én
gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim
– így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb
az ég a földnél, annyival magasabbak az én
utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a
ti gondolataitoknál.” (Ézs 55,8–9) Szeret-
nénk ilyen alázattal és egyben reménységgel
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Isten elé hozni a vágyainkat, és várni az irány-
mutatását, tudva, hogy az Ô terve összeha-
sonlíthatatlanul jobb a miénknél.

Úgy is kell látnunk a jövôt, hogy itt, Is-
ten Táborában sincs feltétlenül maradandó vá-
rosunk, ugyanakkor arra biztat minket az Ige,
hogy lássunk túl a láthatókon, lássunk túl a
mostani lehetôségeinken.

Az Úr „hatalma az örök hatalom, amely
nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül
meg”. Megmarad akkor is, ha újabb 20 évre
miénk lehet a tábor, megmarad, ha csak 3 esz-
tendôre kaphatjuk meg. Megmarad, ha betel-
jesülhetnek a vágyaink, de akkor is, ha semmi
sem készül el belôle. Mert az Úr távlata az
örökkévalóság!

A kérdés még az lehet, hogy nekünk mi
a szerepünk ebben a történetben. Hogyan
kapcsolódhatunk mi ehhez az örök uralom-
hoz? Mi a kapocs, vagy inkább ki a kapocs?

Jézus Krisztus az, aki „új szövetség
közbenjárója lett, mert meghalt az elsô szövet-
ség alatt elkövetett bûnök váltságáért, hogy az
elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség
ígéretét” (Zsid 9,15).

Az örökkévaló örökség ígérete lehet a

miénk. Örökösei, részesei lehetünk ennek a
királyságnak, számunkra is megnyílhat az
örökkévalóság távlata: Jézus Krisztusért.

Hálát adhatunk a táborét – Isten Táborá-
ért, imádkozhatunk a terveinkért és az Úr út-
mutatásáért, megköszönhetjük, hogy miénk
lehet az elhívottak jutalma, de mindenekfelett
adjunk hálát az Úr Jézus királyi uralmáért, el
nem múló, örök hatalmáért. „Az örök-
kévalóság királyának pedig, a halhatatlan,
láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsôség
örökkön-örökké. Ámen.” (1Tim 1,17)

Nyikos László

Mi indított munkára?
Május 15-én is munkanap volt Tahiban,

Isten Táborában. Rossz volt az idô, de hálásak
voltunk Istennek, hogy reggeltôl 14 óráig le-
hetett dolgozni (fûnyírás, gallypakolás,
telekrendezés, takarítás). Majd végül még a
kezdôdô, majd erôsödô esôben egy focicsapat
is alakult. A kép is tanúskodik az aktív mun-
káról, de arra indított Isten, hogy megkér-
dezzem a kint dolgozókat, hogy miért jöttek ki
azon a szombaton Tahiba? Mi indította ôket
erre?
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Nyikosné Viktória: – Mert szeretem. Jó
a társaság, a levegô, jó szolgálni. Szeretek
idejárni. 9-kor még úgy gondoltam az idô-
járás miatt, hogy nem jövünk, de aztán hirte-
len bepakoltam a gyerekeket, és itt vagyunk!   

Luxné dr. Gecsô Éva: – Mert ez a nap
így volt eltervezve, ez így természetes. Már
régesrégen beírtuk a naptárunkba. 

Szabó Gyula: – Nekünk kezdetektôl
Tahi a Tábor! Itt sokat kaptunk, és ha lehetô-
ségem van jönni, akkor hálából mindig jövök.
Ez Istentôl jön. Belsô kényszer számomra. 

Parti Ferenc: – Itt van a helyem. Min-
dig így érzem!

Vajnai Gabriella: – Mert szeretném
megismerni a gyülekezetünket. Most konfir-
máltunk a felnôtt csapatban, és még kevés
embert ismerünk a gyülekezetbôl. Szeretném
látni, hogy folyik az élet. Igazán megismerni
az embereket, hogy valóban a gyülekezet tag-
jává lehessek! 

Kálmán László: – Azért mert úgy ka-
pom az Istentôl az erôt, egészséget az Ô
ajándékaként. Én is szeretnék hálából Neki
szolgálni. Amikor két hete hirdették a temp-
lomban, tudtam, hogy jövök, itt kell lennem.
Jó látni, hogy mindenki milyen lelkesen dol-
gozik. Épülünk egymás által.

Somogyi Péter: – Mert szeretem a tá-
bort. Mindig megrendít, amikor kijövök és
felidézem, ahogy Isten a kezdetekben nekünk
adta. Ô végezte ezt el, a mi részünk pedig,
hogy gondozzuk és ápoljuk.

Lux Ferenc: – Ez a munka útegyen-
getés a nyárra, hiszen az iskolások most is
jönnek majd hamarosan. És ahhoz, hogy
jövôre csendesheteket tudjunk itt tartani,
most is karban kell tartani a tábort! Hogy ez a
hely szent hely legyen, a külsô kinézete is
alapvetô. Milyen jó az is, hogy most is láthat-
tam új embert, akit eddig nem ismertem! Jó
dolog mások hûségét is látni, akik évek óta

jönnek! (Miközben ránézett arra a tíz gye-
rekre, akik a táborban dolgoztak, vagy ját-
szottak, még ezt mondta:) Felemelô érzés,
hogy én láthattam, ahogy itt szaladgáló, ját-
szó gyerekek pár év múlva szolgálni jöttek
ide ki. Ez hatalmas ajándék! 

Nagy Renáta: – Mert szeretek takarí-
tani. Így a kellemeset összekötöm a hasz-
nossal!

Kiss Imre: – Mert úgy éreztem, hogy
el kell jönnöm. Segíteni akartam a gyüleke-
zetnek!

Nyikos László: – Mert szeretem a tá-
bort, szeretek itt lenni. Szeretem, ha együtt ki
tudunk jönni a gyerekekkel. Mi dolgozunk,
ôk játszanak, és jó segíteni! 

Somogyiné Ficsor Krisztina: – Mert
szerettem volna azok mellett állni, akik lelke-
sen szolgálnak a táborban. Én is szeretem Ta-
hit, sok lelki élmény köt ide. Mikor kijöttünk,
megtudtam, hogy az énekkar jön majd ki egy
hétvégére, akkor nekik, még lelkesebben ta-
karítottuk a házakat Hangával és Dorottyával. 

Péter Csaba: – Azért jöttünk, hogy fe-
lülvizsgáljuk a házak állapotát. Segítenék az
építési tervekben is.

TÁBORBAN
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Hogy mi is vitt a Fasori templomba... 
• egy jó példa, egyik legkedvesebb ba-

rátnôm;
• vágy a megnyugvás, a lelki béke után
• és talán ami legjobban hajtott, az a

menekülés a magányból...
Úgy voltam vele, miért is ne adjak

lehetôséget Istennek is... Ma már úgy gon-
dolom, valójában én kaptam lehetôséget
Tôle, hogy Vele lehessek. Többszöt hívott
már, de eddig nem nyitottam ajtót, csak
néha-néha bekukucskáltam a kulcslyukon,
amikor jó mélyen voltam.

Aztán hirtelen ott voltam az elsô Ke-
resztkérdések alkalmon – bizonytalan
léptekkel sétáltam át a gondozott udvaron,
nem tudtam, mi vár rám, hogy fogadnak
majd engem, engem, aki tele van kéte-

lyekkel, kérdésekkel, kritikával és némi
keserûséggel. A közös vacsorát, amelyet
szorgos kezek készítettek, persze lekéstem,
de ez mit sem változtatott a szívélyes fogad-
tatáson. Tárt karokkal vártak, „Végy egy kis
ételt”, „Önthetek teát?”, „A sütit is meg kell
kóstolnod, nagyon finom”. Majd az elsô
elôadás és az elsô csoportos beszélgetés
következett. Elôször csak méregettem a hal-
lottakat s az embereket, valójában akkor
még nem hittem, hogy visszajövök követ-
kezô vasárnap... Nos, hát ehhez képest a
beszélgetés végén azt gondoltam, hogy hát
én ezt márpedig „végigcsinálom”! A
szervezés remek – a vacsorával, az elôadá-
sok és a kiscsoportos beszélgetések kom-
binálásával, s az otthoni olvasnivalóval –;
hiteles, megható, vidám és magával ragadó

Gyülekezetünkben március 21-én kezdôdött egy tíz alkalomból álló Biblia-tanulmá-
nyozó tanfolyam Keresztkérdések címmel. Sok testvérünk együtt kereste a választ olyan
kérdésekre, hogy ki volt Jézus, miért jött, mit jelent és hogyan lehet Ôt követni. Többen
választ is kaptak kérdéseikre.

Keresztkérdésekkel, kereszttûzben
...avagy harc a lelkemért

EVANGÉLIZÁCIÓ

F
otók: S. P.
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elôadásokat hallok; a csoportos beszélgetés
pedig meghitt és ôszinte! Mindezt kedves,
odaadó emberek közt, akik rengeteget
tudnak adni magukból. Bármilyen kérdést
és mindenkit nyitottan fogadtak a szerve-
zôk, legyen az elkeseredett, hitetlen, avagy
kétkedô. Mindennapi köntösben fogadtak,
mindennapi embereket. Nem éreztem ma-
gam kívülállónak, ez nagyon fontos volt
számomra. 

Rengeteg olvasnivalót, biztatást, mo-
tivációt, türelmet és választ kaptam – mind

az alkalmak közben, mind pedig utána egy-
egy személyes beszélgetés keretében. Min-
dig meghallgattak, és mindig szántak rám
idôt. Szinte hihetetlen volt, hogy a csoport-
vezetôink, Végh Tamás és Somogyi Péter
mennyi idôt és energiát áldozott a készülés-
re, a foglalkozásokra és az emberekre.

Sok-sok ismerôs információ hangzott
el az eddigi alkalmakon, de most mégis
több volt, mint egyszerû szó. Igazi szív
küldi szívnek!  Még biztos rengeteg dolgot
meg kell értenem, és a Bibliát is meg kell

A  t a n fo l y a m  m a r g ó j á r a
„Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsôséget szeretete-

dért és hûségedért!” (Zsolt 115,1)
Úgy kerültem a sorozatba, mint Pilátus a Credóba. Jézus Krisztusról szerettem

volna még többet hallani, és a Keresztkérdések tematikája – Ki volt Jézus? Miért jött?
Mit jelent Ôt követni? – sokat ígért Urunk titkainak megismerése tekintetében. 

Gondoltam, beülök és „hallgatózom”… Ennyi…
És egyszer csak a szolgálók között találtam magam. A napnál világosabb volt szá-

momra, hogy alkalmatlan vagyok a csoportvezetésre, nagyon megrettentem a feladattól.
A kézikönyvet elolvasván rémületem tovább fokozódott, mert a füzet strukturális felépí-
tése, a kérdésfeltevések módozata, a házi feladatok és számonkérésük metodikája kísér-
tetiesen emlékeztetett azon nyelvkönyvekre, amelyekbôl a tanítványaim nem tudnak
megtanulni angolul.

Na, mondom: itt egy alkalmatlan szolgáló, és egy emberek által kitalált és összeál-
lított módszertan – mit hozol ki ebbôl, Uram? És mint oly sokszor, már megint megszé-
gyenültem. Urunk áldott munkájának nem szabnak gátat a mi gyengeségeink, emberi hi-
ányosságaink és kishitûségeink! Elmondhatatlanul hálás a szívem azért, hogy megen-
gedte, hogy ilyen közelrôl szemlélhessem áldott munkáját, azt, ahogyan Szentlelke ere-
jével áthatol falakon, és teszi ezt a legváratlanabb pillanatokban. 

A csoportunkban áldott megnyílásoknak, megfordulásoknak és elindulásoknak le-
hettünk tanúi. Az együtt töltött vasárnap esték lassan-lassan „átterjedtek” a hétközna-
pokra is, tartjuk egymással a kapcsolatot, és talán nem túlzás abban reménykedni, hogy
ez a maroknyi csoport közösséggé kovácsolódhat majd Krisztusban.

Köszönöm, Uram, a szolgálatot!
„Magasztaljátok az Úr dicsô nevét, boruljatok le az Úr elôtt szent öltözetben!”

(Zsolt 29,2)
Dr. Szabó Ágnes

EVANGÉLIZÁCIÓ
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Fûben, virágban, dalban, fában,
születésben és elmúlásban,
mosolyban, könnyben, porban,
kincsben, ahol sötét van,
ahol fény ég,
nincs oly magasság,
nincs oly mélység,
amiben benne nincsen.

Arasznyi életünk alatt
nincs egy csalóka pillanat,
mikor ne lenne látható az Isten.
De jaj annak, ki meglátásra vak,
s szeme elé a fény korlátja nôtt.
Az csak olyankor látja Ôt,
mikor leszállni fél az álom:
Ítéletes, Zivataros,
villám-világos éjszakákon. 

WASS ALBERT

LÁTHATÓ AZ ISTEN

ismernem. De leglább már elindultam az
úton – mégha lassan haladok is. Bárcsak
menne gyorsabban!

A sorozaton rengeteget kaptam, amiért
hálás vagyok. Igen, a Keresztkérdések
elindított egy úton, amire nagyon szük-
ségem volt már; egy úton, mely mellett
néha-néha elhaladtam, és amely egy sokkal
jobb élethez vezet, mint azt bárki el tudná

képzelni. És a legjobb, hogy ezen az úton
nem megyek egyedül, már nem. Velem van
Jézus, és velem van az Atya, terelgetnek,
amiért hálás vagyok. Én pedig kérem, hogy
tartsanak ezen az úton, hogy hagyjam
magam Általuk vezetni, ahelyett, hogy én
kormányoznék tovább...: Bevallom, nekem
ez a legnehezebb.

Czinder Kriszta

P O S T A L Á D Á N K B Ó L

Tisztelt Szerkesztô Úr!

Hálásan köszönöm a Fasori Ha-
rangszót!

Nagy örömöt tudok vele szerezni
itt a házban egy idôs özvegyasszony-
nak. Aki ugyan nem hívô, de a nagy-
mamája odajárt a Fasorba, és bár Bib-
liát nem olvas, de a nagymamájára való
tekintettel ezt az újságot szívesen ol-
vassa. Lehet, hogy éppen ezen az újsá-
gon keresztül kerül közelebb Istenhez!
Elnézést a csúnya írásért, de idôs, 74.
évében lévô, beteg, 10 százalékos hal-
lásmaradvánnyal élô asszony vagyok.

Aki lélekben és igazságban imád-
ja Szent Atyánkat! 

Aki szüntelen itthon a titkos ma-
gányában imádkozik Önökért. És még
nagyon sok emberért.

Áldott kegyelemben, szeretetben
bôvölködô húsvétot kívánok!

„Isten a szeretet, és aki a szeretet-
ben marad, az Istenben marad, és Isten
ôbenne.”

Áldás, békesség!

Horváth Endréné Julika néni
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Ez állt azon a meghívón, amivel az if-
júsági evangélizációra hívogattunk olyan fia-
talokat, akik még nem hallották az evangéli-
um örömüzenetét. A május 16-án megrende-
zett alkalomra ôsz óta készültünk a havonta
megtartott ifjúsági istentiszteletek keretében.
Egy öt részbôl álló sorozatban Isten Igéje
fasori és meghívott lelkészek segítségével
„mozgósított” bennünket ezekkel a fel-
szólításokkal: „Ébredj fel!”, „Kelj fel”, „Járj
az Ô útján!”, „Szolgálj Neki!”, „Beszélj
Róla!” Abban segítettek ezek az Igék, hogy
tisztábban lássuk helyzetünket, Istennel való
kapcsolatunkat, szolgálatunk, bizonyságté-
telünk örömeit, nehézségeit. Ezzel párhuza-
mosan pedig erôsítették felelôsségünket a
hozzánk közel, de Istentôl még (!) távol élô
fiatalok felé. 

Az evangélizáció elsôsorban ôket szólí-
totta meg. A – finoman szólva – meglehetô-
sen zord idôjárás ellenére szép számmal ér-
keztek a meghívottak. A Julianna iskola tor-
natermét kreatív kezek nagyon hangulatossá
tették – különösen a teaház volt vonzó sokak

számára. De a hangsúly és a lényeg azon és
abban volt, amit hallottunk. Tamás bácsi ige-
hirdetése az evangélium szívérôl, a János
3,16-ról hangzott nagy erôvel, fiatalos len-
dülettel, sok humorral, és nagyon mély üze-
netekkel. Király Judit, gyülekezetünk teoló-
gusa bizonyságtételében arról beszélt, ho-
gyan ébresztette rá Isten arra, hogy életének,
útkeresésének egyetlen megoldása Jézus
Krisztus. Az a Jézus Krisztus, Aki képes utat
mutatni az eltévedt életeknek, és képes tarta-
lommal megtölteni életünk üres díszleteit. 

Az evangéliumot hirdették gyönyörûen
az ifjúsági énekek is, amelyeket egy fiatal
fasori zenészekbôl álló zenekar kísért. A dél-
után szeretetvendégséggel és kötetlen beszél-
getéssel zárult. De reménységünk az, hogy
ami ezen a délutánon történt, mégsem zárult
le, hanem folytatódik, ha más formában is.
Ezért hívunk most is minden fiatalt: Gyertek,
mert a Fasorban még sok hasonló üzenetet
átvehettek onnan, ahonnan az a bizonyos 
1 üzenet érkezett!

Nyikos András

Ifjúsági evangélizáció

1 üzeneted érkezett
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– Gondolom, Ön sem számított arra,
hogy ilyen hamar elsô számú vezetôvé lép
elô.

– Valóban nem, ugyanakkor hálával tar-
tozom Istvánnak, aki eleve úgy hívott maga
mellé helyettesnek, hogy ha bármi történik, a
helyére tudjak állni. Az elsô perctôl ezt tuda-
tosította bennem. Azt gondolom, az a jó veze-
tô, aki nem teremti meg maga körül a pótol-
hatatlanság légkörét. István mellett valóban
beletanultam az intézményirányítás fázisaiba. 

– Lehet tudni, miért ment el?
– Nekem azt mondta, azért, mert a gyer-

mekvédelem a hivatása, Isten ott akarja ôt
használni. Hosszú évtizedeken át ezen a terü-
leten dolgozott, el kellett jönnie onnan, hogy
erre rádöbbenjen.

– Hivatalosan is átvette a helyét?
– Igen. Március elsejétôl él a megbíza-

tásom. 
– Mi vezérelte a Fasorba? Már az is-

kolába jövetele sem hétköznapi történet.
– A szombathelyi tanárképzô fôiskolán

végeztem történelem-földrajz szakon. Az el-
múlt években nagyrészt tanárként dolgoztam,
idekerülésemet hatalmas „vargabetû” elôzte
meg. Hét évvel ezelôtt 2002–2003-ban hoz-
tam egy rossz döntést. Isten beleengedett egy
olyan folyamatba, amelyben megtapasztal-
tam, milyen, ha az ember maga akarja alakí-
tani az életét. Több olyan munkahelyem is

volt, amit nagyon nem szerettem, köztük egy
iskola. Kínszenvedés volt eljátszani, hogy jól
érzem magam. Késôbb egy logisztikai cégnél
helyezkedtem el. A fordulat 2008 nyarán kö-
vetkezett be. Éppen egy Excell-táblát készí-
tettem, amikor átvillant az agyamon: Való-
ban azért születtem, hogy reggeltôl estig táb-
lázatokat gyártsak, s cégekkel tartsam a kap-
csolatot? 

– Pont akkor bizonytalanodott el, ami-
kor elôléptetés és magasabb fizetés várta? 

– Igen. A szakmai tudás és kapcsolat-
építés mellett sokkal fontosabb, hogy az em-
ber ott van-e, ahol Isten használni akarja.

– Honnan tudta, hogy nincs a helyén? 
– Folyamatosan rosszul éreztem ma-

gam. Minden reggel úgy indultam el otthon-
ról, váltani kell. És persze pontosan tudtam,
saját magamnak „köszönhetek” mindent,
mert rosszul döntöttem. Egyik munkahelyen
rájöttem, hogyan lehet a kétszeresét keresni, s
addig tárgyaltam, amíg sikerült elérnem az át-
helyezést. Emberi furfang volt. Becsvágy,
hogy meg tudom csinálni. A döntésben benne
volt az is, hogy a családomat el kell tartani.
Csupa, csupa olyan dolog, ami távol van
Krisztustól.

– Hétköznapi csapdák, hozzáteszem,
ha a világi életben ügyes valaki, azért elis-
merést kap.

– Igen, csak Isten a sajátjait más mércé-

Új igazgató a Julianna iskola élén

ISTENBEN BÍZVA

Alig hat hónap után – mindenki számára váratlanul –
igazgatóváltás történt a fasori Julianna Református
Általános Iskola élén. Elôdjétôl, Gaszler Istvántól
Horgos Vilmos vette át az intézmény irányítását.
Aki egy kicsit is belelátott az eseményekbe, elámult,
azt ugyanis mintha felülrôl „komponálták volna meg”.
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vel méri. Isten a saját népét bottal fegyelmezi,
mert szereti. S én nagyon komoly botütéseket
kaptam több éven keresztül, amíg meg nem
értettem, nem fog menni, akárhogy erôlkö-
döm. S akkor, 2008 augusztusában azt mond-
tam: „Uram, vissza akarok menni tanárnak,
itthagyom ezt az állást, úgy, hogy semmi
nincs a kezemben.” S valóban nem ajánlott
senki semmit, mégis onnantól kezdve elindult
az áldásfolyam. Még azon a héten keresett
Végh Tamás nagytiszteletû úr. Vasárnap este
fél tízkor csöngött a telefon. A felségem és én
sem értettük, hogyan, a templomban maxi-
mum szemkontaktus alakulhatott ki közöt-
tünk, nem beszéltünk soha. Azt mondta, most
találta meg az önéletrajzom, – amit egy évvel
azelôtt küldtem el –, és mit szólnék ahhoz, ha
a földrajz mellett testnevelést is tanítanék.

– Korábban a Julianna iskolába is
elküldte a jelentkezését?

– Igen. Egy évvel azelôtt. Folyamatosan
kerestem az utat, hogyan térhetnék vissza a
tanári pályára. Több levelet is írtam, küldöz-
gettem az önéletrajzomat református intéz-
ményeknek, mert tudom, hogy Isten ezeket a
megkereséseket „szemmel tartja, irányítja”. S
mivel az akkori igazgató jelezte Végh Tamás-
nak, hogy egy földrajz-testnevelés szakos ke-
resztény kolléga kellene, eszébe jutottam.
Örültem, mert elôtte aktív sportéletet éltem,
az összes labdajátékot kipróbáltam, verseny-
szerûen fociztam, asztaliteniszeztem, most
tollasozom, s egy futballcsapat tagja vagyok.
Azt gondoltam magamról, hogy a testneve-
lés-órákat talán el tudom vállalni. Rövid idôn
belül osztályt kaptam, a feleségem is ideke-
rült, elôször csak helyettesítô tanárnak, majd
állandó szerzôdéssel. 

– Az anyagiak terén is megtapasztal-
hatta, „keressétek elôször Istennek
országát”. 

– Így igaz. A kezdô fizetésem 62 ezer

forint volt. De akkoriban kezdtek visszacsor-
dogálni azok a kintlévôségeim, amikrôl már
lemondtam. Családon belül több millió forint
kölcsönt adtam, s a rokonaink helyzete akkor-
tól javult, elkezdték törleszteni az adósságot,
így semmit sem éreztünk meg abból, hogy a
fizetésem csökkent. Abban az évben is volt
karácsonya a családnak, s igencsak gazdag
karácsony. 

– Példamutató az az elszántság,
amellyel visszatért a hivatásához. A Faso-
ri gyülekezetre hogyan talált rá?

– Római katolikus családban nôttem fel,
de nem állt a családunk középpontjában a val-
lásosság. Berhidán éltem, igazi szocialista kis
faluban, ahol mindenkinek ugyanannyi volt a
keresete. Tíz ember volt az egész gyártelepen,
aki jól élt, mindenki más ugyanúgy. Pontosan
ugyanoda mentünk nyaralni, mindenki egy-
forma biciklit kapott, de nagyon boldog gye-
rekkorom volt. Gyerekként nagyon jó volt a
szocializmus utolsó tíz éve. Római katolikus-
ként elsôáldozó voltam, bérmálkoztam, mi-
nistráltam. Kamaszkoromban családi okok
miatt lelkileg mélypontra kerültem, egy haj-
szál választott el attól, hogy véget vessek az
életemnek. Ha nem hittem volna Istenben,
talán meg is teszem. A fôiskola gólyatáborá-
ban ismertem meg leendô feleségemet, akivel
akkor járni kezdtünk. Beszélgettünk lelki do-
logról, azt mondta, Jézus Krisztus minden te-
hertôl meg tud szabadítani. Adjam át neki
magam. Nevettem, azt válaszoltam, inkább
elszívok egy szál cigit. Kimentem az udvarra,
életemben elôször féltem igazán. Rossz gon-
dolatok törtek rám. S akkor azt mondtam
magamban, Jézus Krisztus, nem tudom, ki
vagy, de ha létezel, és tényleg van hatalmad,
akkor szabadíts meg, könyörgöm ezektôl a
gondolatoktól. Esett a hó, és úgy éreztem,
mintha én magam is hópihe lennék. Mai
napig beleborzongok az érzésbe, ahogy áll-
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tam a hóesésben. Fantasztikus dolog volt
megtapasztalni, hogy Jézus Krisztus valóban
létezik. Emlékszem, 1998. december 6. volt.
Mindazt, amit összeszedtem addig, a bûnö-
ket, a kötözöttséget, a lelki problémákat egy
szempillantás alatt elvette. Tényleg ez az
igazság. Minden a láthatatlan világban dôl el,
nem pedig a láthatóban. Miután bementem,
elolvastuk az aznapi Speurgeont, Isten ígére-
teinek tárháza, Ézs. 43. Tudtam, hogy Hozzá
tartozom. Az elsô megdöbbentô változás az
életemben még aznap bekövetkezett. Azelôtt
kisebb dolgokat, például cigarettát, habozás
nélkül elvettem a barátaimtól. Láttam, hogy
elfogyott, ezért átmentem a szomszédba, ahol
az asztalon volt egy dobozzal, s már éppen
nyúltam érte, amikor megszólalt bennem egy
halk hang: „ezt Te nem teheted”. Azóta is
minden tekintetben mûködik ez a belsô irány-
tû. Ha egy hívô ember tesz olyan dolgot, ami
nem helyes, elveszíti a kapcsolatot az Úrral.
Elég egy kis bûn, egy rossz döntés, onnantól
kezdve nem mûködik az a hang, amelyik fi-

gyelmeztetné. A Fasori gyülekezetrôl már
évekkel ezelôtt hallottam, a biatorbágyi bel-
misszióban is. Az elsô itt eltöltött tanévben
nem volt igazi kapcsolatunk a gyülekezettel,
az igazi áttörést az jelentette, amikor vezetô-
ként sok helyen kellett jelen lennem, s jobban
megismertünk másokat. Egyre inkább rálát-
tam a gyülekezet életére. Tavaly azt kérdez-
tem magamban, miért vagyok még mindig
római katolikus, amikor már egy évtizede
csak református templomokba járok, s a gyer-
mekeim is reformátusok. Tavasszal elhatároz-
tam, konfirmálok, s valóban, idén márciusban
sor került az ünnepi eseményre. Éppen akkor,
amikor az iskola vezetésére kértek fel.
Különös egybeesés, a kinevezésnek ugyanis
feltétele, hogy a református gyülekezet teljes
jogú tagja legyek. Az Úr megkomponálta
nekem. 

– Új idôszak kezdôdik az iskola éle-
tében?

– A Julianna református iskola egyszerre
„lelki mag” és olyan szellemi bázis, ahol

Fasori pedagógus kollégákkal: Marton Tímea, Szabó Éva,
Dévai-Józsa Gábor, Furuglyás Márta, Horgos Vilmos és
Horgosné Deme Annamária
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reményeink szerint biztos tudást kapnak a
gyermekek a továbbtanuláshoz. Az iskolát
kezdjük kinôni, bízunk benne, hogy kapunk
egy új épületet, s olyan pályára átállítjuk,
hogy erôs, keresztény nyolcosztályos intéz-
ménnyé fejlôdjön, a különbözô képességû
gyerekek is ki tudják hozni magukból a maxi-
mumot. Szeretném, ha a kiemelkedô képes-
ségû tanulók komoly versenyeken indulná-
nak, és érnének el helyezéseket. Adok a szak-
maiságra, s lesznek olyan tantárgyak, ame-
lyek esetében ösztönözni fogom a tanárokat,
hogy a tehetséges tanítványaik országos, ré-
giós, kerületi versenyeken induljanak. De leg-
alább ilyen hangsúlyt fektetek a missziós
munkára, amelynek lényege Jézus Krisztus.
Szeretném, ha az iskolai vitrinben nem férné-
nek el a versenyeken szerzett érmek, másfelôl
azonban erôs, szervezett, keresztény iskolát
akarok, hogy minél több gyermekben éledjen
a hit, s tapadjon meg családjukban az Ige.

– E tekintetben mit mondhatunk a
Juliannáról?

– Azt, hogy az országban kevés olyan is-
kolát láttam, amely hitében olyan erôs lenne,
mint a fasori. 

– Érzôdik a pedagógusi munkán, a
gyerekek magatartásán? 

– Természetesen van nálunk is problé-
ma, de bármilyen ünnepségen 10 másodperc
elég ahhoz, hogy kétszáz-valahány gyerek
rendbe vágja magát, s egy félórás programot
zavartalanul végignézzen.

– Mi történik abban a tíz másodperc-
ben?

– Sokszor elég, ha csak rájuk nézünk.
Jóval magasabb szinten áll a magaviseletük,
mint másutt, ideértve az egyházi iskolákat is.
Van valami a légkörben, valami Egység. S ezt
tapasztalom a reggeli áhítat során is, ahol
nagyon sok gyermek imádkozik, s komolyan
szólnak hozzá a hallottakhoz.

– S a jövô? Hogyan folytatódik az
építkezés?

– Szeretném a felsô tagozatot megerôsí-
teni, s az angol nyelv oktatását minôségi
szintre emelni, hogy a nyolcadikosok eséllyel
pályázzanak bármilyen középiskolába. Új ta-
nárt szerzôdtetünk, szorosabbra fonjuk a kül-
földi kapcsolatokat, egységesítjük a kimeneti
követelményeket.

– A finanszírozás kényes kérdés, szá-
mos iskola borotvaélen „táncol”. A Julian-
na nincs veszélyben?

– Az iskolák 2010-ben katasztrofális
helyzetbe kerültek, azok tudják átvészelni,
amelyek valamilyen tartalékkal rendelkez-
nek. Az elôzô igazgató, Szarka Krisztina, elô-
relátással vezette az intézményt, nem fenye-
geti veszély az idei mûködést. Hallottunk
olyan intézményekrôl, ahol a márciusi mun-
kabéreket sem tudták fizetni. A finanszírozá-
son minden igazgatónak folyamatosan gon-
dolkoznia kell, hogy pályázatokkal, a szülôk
nagyobb adakozásának ösztönzésével, s be-
vétellel kecsegtetô programok indításával ho-
gyan tudja az állami forrást kiegészíteni. Szá-
míthatunk a fenntartó gyülekezet támogatásá-
ra, kevés olyan intézmény van, ahol annyira
mögötte áll a fenntartó, mint a Fasorban. 

– A szülôk részérôl milyen a vissza-
jelzés?

– Pozitív, ennek ellenére minden héten
érkezik olyan visszajelzés, amelybôl azt szûr-
hetjük le, mindig van mit tenni. Alapvetôen jó
a kapcsolat a szülôkkel, s ebben óriási szere-
pe van Somogyi Krisztina intézményi lel-
késznek. Konfliktusokat tompít le, akár még
teljesen el is fedez. Óriási az igény a munká-
jára. A Somogyi házaspár mindig is emberha-
lász volt, Isten emberek helyes útra találásá-
ban használja ôket.

Cseke Hajnalka
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A Julianna Református Általános Isko-
lánkban minden hetet közös áhítattal kezdünk
templomunkban. Ebben az évben keresztyén
jellemábécé címmel tartottuk ezeket a reggeli
áhítatokat. Az alábbi 35 jellemzôt vettük vé-
gig egész évben. Szeretettel adjuk közre. Kí-
vánjuk, hogy miközben olvassuk ôket, mi
magunk is elmélkedhessünk felettük. Isten
szentté akar tenni minket, az Ô gyermekévé.
Hol szeretne még formálni rajtam? Érdekes
azt is megfigyelni, melyek azok a tulajdonsá-
gok, melyek engem fogva tartanak, de nem
szerepelnek a keresztyén jellemábécében!
Miközben ezen elmélkedünk, jusson még két
dolog az eszünkbe: 

1. Egy jellemzôt sem tudunk magunktól
elérni, magunkból kicsikarni. Ezek mind Is-
ten tulajdonságai, Isten Lelkének gyümölcsei.
Azokban az emberekben formálódnak ezek a
jellemzôk egyre jobban ki, akik Jézus Krisz-

tus gyermekei és követôi. Hála a mi Urunk-
nak, aki végzi munkáját, és mindezt ki akarja
formálni bennünk!

2. Másrészt imádkozzunk juliannás
diákjainkért, hogy úgy nôjenek fel, hogy
Krisztus követése pecsételôdjön el a szívük-
ben. Amely nem csak szavakat, hanem konk-
rét életvitelt is jelent!

Végül olyan jó arra gondolni, hogy a kö-
zös táborunkban, Sátoraljaújhelyen tovább
gazdagíthatjuk ezt a sort, együtt formálhat
bennünket Isten, amikor errôl lesz szó:  „Vé-
gül pedig legyetek mindnyájan egyetértôk,
együttérzôk, testvérszeretôk, könyörületesek,
alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosz-
szal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással,
hanem ellenkezôleg: mondjatok áldást, hiszen
arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek.”
(1Pét 3,8-9). Így legyen!

SFK

A • ALÁZAT – Jézus Krisztus mondja: „Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg
tôlem, hogy szelíd és alázatos szívû vagyok, és megnyugvást találtok lelketeknek.” (Mt 11,29)
Á • ÁLLHATATOS – „Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevôknek akkora fellege vesz körül,
tegyünk le minden ránk nehezedô terhet, és a bennünket megkörnyékezô bûnt, és állhatatosság-
gal fussuk meg az elôttünk levô pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzôjére és beteljesítôjére.”
(Zsid 12,1–2)
B • BÁTOR – „Minden istentelen fut, ha senki nem üldözi is, az igazak pedig, mint az ifjú
oroszlán, bátrak.” (Péld 28,1)
B • BÉKESSÉGES – „Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy
adom én nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (Jn 14,27)
B • BÉKETÛRÔ – „Legyetek azért atyámfiai, béketûrôk, az Úrnak eljöveteléig. Íme a szántóve-
tô várja a földnek drága gyümölcsét, béketûréssel várja, míg reggeli és estvéli esôt kap.” (Jak 4,7)
B • BÖLCS – „Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel taná-
csollak téged.” (Zsolt 32,8) 
C • CÉLTUDATOS – „Én tehát úgy futok, mint aki elôtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök,
mint aki nem a levegôbe vág.” (1Kor 9,26) 
D • DOLGOS – „És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt mûvel-
je és ôrizze.” (1Móz 2,15)

KERESZTYÉN JELLEMÁBÉCÉ
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E • ENGEDELMES – „Jézus azonban elindult velük (Máriával és Józseffel), elment Názá-
retbe, és engedelmeskedett nekik.” (Lk 2,51)
F • FIGYELMES – „Aki figyelmez az Igére, annak jó dolga lesz!” (Péld 16,20) 
GY • GYÜMÖLCSÖZÔ – Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a szôlôtô, ti a szôlôvesszôk.
Aki énbennem marad, és én ôbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tud-
tok cselekedni.” (Jn 15,5) 
H • HÁLÁS – „Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét!” (Ézs 57,19) 
H • HÍVÔ – „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létérôl
való meggyôzôdés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentôl jó tanúbizonyságot a régiek.”
(Zsid 11)
H • HÛSÉGES – „Légy hû mindhalálig, és neked adom az élet koronáját!” (Jel 2,10)
I • IGAZ, IGAZSÁGOS, IGAZMONDÓ – „Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igaz-
ságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját.” (Ef 6) 
I • IGESZERETÔ, IGÉRE VÁGYAKOZÓ – „Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú?
Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívbôl kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancso-
lataidtól! Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” (Zsolt 119,9–11)
I • IMÁDKOZÓ – „Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben minden-
kor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten elôtt, és Isten békessége, mely minden értelmet
felülhalad, meg fogja ôrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Fil 4,6)
J • JÓSÁGOS – „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség,
jóság, hûség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5,22) 
K • KEGYELMES – „Kegyelembôl van üdvösségetek, hit által, és ez nem tôletek van: Isten
ajándéka ez.” (Ef 2,8)
L • LÉLEKKEL BETÖLTÖTT – Jézus Krisztus mondja: „amikor eljön Ô, az igazság Lelke,
elvezet titeket a teljes igazságra . Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall,
és az eljövendô dolgokat is kijelenti nektek.” (Jn 16)
M • MEGBOCSÁTÓ – „Bocsásd meg a mi vétkeinknek, miképpen mi is megbocsátunk azok-
nak, akik ellenünk vétkeztek.”; „Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is
megbocsát mennyei Atyátok.” (Mt 6,12–14)
M • MÉRTÉKTARTÓ – „Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: Követlek, akárho-
va mégy. Jézus azonban így felelt: A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük,
de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.” (Lk 9,57)
Ö • ÖNFELÁLDOZÓ – „Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött
Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa. Ô szeretett minket, és elküldte a Fiát
engesztelô áldozatul bûneinkért.” (1Jn 4,9)
Ö • ÖRVENDEZÔ – „Az Úrra tekintek szüntelen, ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem.
Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörûség jobbo-
don.” (Zsolt 16)
Ô • ÔSZINTE – „Aki ôszinte az igazságban, az életet nyer, aki pedig a gonoszt követi, az vesz-
tére mûveli azt.” (Péld 11,19)
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Látványterv: Berzsák Zoltán

P • PRÓBÁKBAN JÁRÓ, EDZÔDÔ – „Ahogyan az ezüstöt tisztítják, megpróbálom ôket,
ahogyan az aranyat próbálják.” (Zak 13,9) ; „A jellemünk adott, de csak akkor ismerszik meg,
ha próba elé állítanak bennünket.” (Gordon D.)
R • REMÉNYTELJES – „Áldott a mi, Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgal-
mából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élô remény-
ségre!” (1Pét 1)
S • SEGÍTÔKÉSZ – „Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak: egy macedón férfi állt meg elôtte,
és ezekkel a szavakkal kérlelte ôt: »„Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre!”« A látomás
után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük: oda hívott minket az
Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot.” (Apcs 16,9)
SZ • SZABAD – „Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt
mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította ôket, és ezt
mondta: »„Bízzatok? Én vagyok, ne féljetek!”« (Mt 14,27)
SZ • SZELÍD – „A ti szelídségetek legyen ismert minden ember elôtt. Az Úr közel!” (Fil 4);
„Boldogok a szelídek, mert ôk öröklik a földet.” (Mt 5,5)
SZ • SZERETETTELJES, SZERETET ADÓ – „Szeretteim, szeressük egymást: mert a sze-
retet Istentôl van, és aki szeret, az Istentôl született, és ismeri Istent.” (1Ján 4,7)
T • TEMPLOMSZERETÔ – „Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek Ura! Sóvárog, sôt
eleped a lelkem az Úr udvarai után” (Zsolt 84)
Ú • ÚJJÁSZÜLETETT – „Bizony, bizony mondom néked: ha valaki nem születik újonnan,
nem láthatja meg az Isten Országát.” (Jn 3,3)
V • VIGASZTALÓ – „És kérem az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek, hogy veletek marad-
jon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja ôt, de
ti ismeritek ôt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.” (Ján 14,16–17)
Z • ZENGEDEZÔ – „Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek
gyülekezetében!” (Zsolt 149)

Anyák napján
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Nagy öröm és hála van a szívünkben,
hogy mintegy húszan együtt lehettünk egy
szombati napon a presbiterfeleségekkel. Ki-
csit szokatlan még talán ez a közösség sokak
számára, de mi, akik együtt voltunk, átélhet-
tük, hogy milyen keveset tudunk egymásról.
Sokszor keveset tudunk a gyülekezet életérôl
is, ezért nem értjük presbitereinket, férjeinket.

Két zsoltárral kezdtük reggel a közössé-
get, majd imaközösséget tartottunk csopor-
tokban. A csoportbeszélgetésben Pál apostol
életével foglalkoztunk. Napunk témája az erô
volt, Isten Szent Lelkének az ereje. Mivel Pál
apostol életében gazdagon árad Isten lelke,
elolvastuk a 2Kor 11,16–32-t. Gazdag, meg-
próbáltatásokkal teli életet mutat itt be ne-
künk a Szentírás, amibôl erôt meríthettünk mi
is, hiszen Isten nem próbál erônkön felül.

Végh Tamásné szolgálata Eszter király-
né életérôl szólt. Sok érdekességet tudhattunk
meg az akkori korról, a nôk helyzetérôl. Esz-
ter könyve az egyetlen olyan könyv, ahol nem
fordul elô Isten neve, mégis Isten ereje kerül
elôtérbe. Eszter emberfeletti erôt kap, hogy
véghez vigye Isten akaratát, és gyôztesen jön
ki a nehéz helyzetben, mert odaszánja a testét
Isten szolgálatára. Mi is komolyan vehetjük
azt az erôt, ami rendelkezésünkre áll.

A csoportokban errôl a témáról beszél-
gettünk, megoszthattuk egymással a megta-
pasztalásainkat, bukásainkat. Beszélhettünk
azokról, amik jelenleg foglalkoztatnak ben-
nünket. Az ebédszünetben lehetôség nyílt
azokkal is beszélgetni, akikkel nem egy cso-

portban voltunk. Mivel mindannyian csak
vasárnaponként találkozunk, jó volt többet
megtudni egymás örömeirôl, gondjairól.

Szünet után a gyülekezet életébôl jelen-
leg aktuális események kerültek elôtérbe.
Idônként hasznos egy csokorba szedni ezeket,
hogy jobban átláthassuk, esetleg részt vállal-
hassunk a munkában, vagy hogy imádkoz-
hassunk érte.

Délután az utolsó szolgálatot Somogyi-
né Ficsor Krisztina végezte közöttünk. Isten
erejérôl hallottunk, hogy meg akar jelenni
bennünk. Az erô alapvetôen attól függ, kire
nézek. Ha a saját életünkre vagy feladataink-
ra, a világra, a magam erejére, vagy ha a fáj-
dalomra, akkor elcsüggedünk. Ahogyan Illés
életében is láthatjuk, hogy attól függ az ereje,
kire néz. Amikor önmagára néz, csak erôtlen-
séget, csalódottságot tapasztal, de mikor az
Úrra tekint, Isten megmutatja, kicsoda Ô.
„Mindenre van erôm a Krisztusban, aki
engem megerôsít” (Fil 4,13)

Végül imaközösséggel zártuk a napun-
kat, imádkozva további utunkért, gyülekeze-
tünkért, családjainkért.

Én személyesen azért vagyok hálás,
hogy nem csak a presbitereknek, hanem fele-
ségeiknek is van egy ilyen alkalom, ahol
megoszthatjuk egymással örömeinket, terhe-
inket. Reméljük, a jövôben is lesz csendesna-
punk, és imádkozunk azokért, akik most nem
voltak itt, hogy legközelebb ôk is velünk
tölthessenek egy napot az Úr jelenlétében. 

Szatmári Piroska

A  Lélek tô l
Presbiterfeleségek csendesnapja

kapott  erô

FÓKUSZ
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Szabó Ferenc

Devich GergelyAlbert Benjámin

Kovalszki Mária
Rozsinszky Emilia
Faragó Laura

Szemenyei Eszter
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Tolnay Lea
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Bruckner Sebestyén
Somogyi Dániel

Hetei-Bakó Teodóra
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Amikor megtudtam, hogy a kamaszok-
ról lesz szó a gyülekezet és a Julianna iskola
közös családi csendesnapján, rögtön az fogal-
mazódott meg bennem, hogy muszáj elmen-
nem, mert muszáj más, e témában tapasztalt
testvérektôl tanulnom errôl. Nálunk a legna-
gyobb gyerek is még csak kiskamasz, de e
kornak számtalan jellegzetes tünetét átélhet-
jük vele. Meg kell tehát tudnom, hogyan is
kell ezt a korszakot jól kezelni

A csendesnapra – legnagyobb meglepe-
tésemre – nem jöttek el túl sokan. Kb. 40-en
voltunk együtt a Julianna tornatermében, pe-
dig azt hittem, hogy a téma majd sokkal több
család számára lesz vonzó.

3 Meg
Hogy mi mindenbôl maradtak ki azok,

akik nem tudtak eljönni aznap?
A kezdô éneklés után Somogyi Péter és

felesége, Krisztina mondták el nagyon érde-
kes és tanulságos bizonyságtételükben, hogy
ôk hogyan is élik, látják családjuk „kama-
szos” napjait. Elôször saját gyerek-, ill. ka-
maszkorukról beszéltek, majd példákkal
szemléltetve elmondták, hogy milyenek is a
serdülôk, mitôl nehéz ez a korszak. 

Érdekes volt számomra az a gondolat,
hogy nem csak gyerekeink nônek, erôsödnek,
hanem velük együtt fölerôsödnek a régi tulaj-
donságaik és bûneik is. Sôt a szüleik – vagyis
a mi bûneink is bennük. Gyermekeim bûnei –
bûneim gyermekei – hangzott a gondolat, ami
azóta is nagyon elevenen bennem él. Kriszti-
na azt mondta még: 3 MEG jutott eszébe,
amíg készült. Fontos, hogy meghallgassuk,
megértsük kamasz gyerekeinket, és megbo-
csássunk nekik.

Nagyon jó volt, hogy beszéltek arról,
mennyire el lehet rontani a dolgokat bizonyos
reakciókkal. Pl. ha rögtön reagálok, ahelyett,
hogy várnék, gondolkodnék rajta: el kell-e
mondanom a saját érzéseimet, gondolataimat. 

Vagy jó szembesülni azzal, hogy mi jön
ki belôlem ebben a nehezebb idôszakban, a
gyerekeink egy-egy kamaszos reakciója so-
rán. Ilyenkor kiderül, hogy mekkora az
ÉNem. Hiszen sokszor azért nem viseljük el
a stílusukat, viselkedésüket, mert az dolgozik
bennünk: hogy mer így beszélni, így visel-
kedni – velem?

Felháborodásunk helyett inkább mi le-
gyünk okosabbak, szelídebbek, türelmeseb-
bek, mi adjunk nekik!

Az sem jó, ha sok elvárásom van felé-
jük, vagy túl magas mércéket állítok fel ne-
kik, amiknek meg kell felelniük

Nagy örömünkre a lelkészházaspár azt
is elmondta, hogy hogyan, mivel lehet segíte-
ni kamasz gyerekeinket: családi összetartás;
gyülekezeti, lelki háttér biztosítása; közös
(lelki) programok; közös csendességek; elfo-
gadás és sok-sok-sok beszélgetés.

Mit? Kivel? Hová?
Péter és Krisztina bizonyságtétele után

dr. Villányi Lenke hívô pszichológus elôadása
következett. 

Az elôadásban állomásokat hallottunk
egymás után. Érdekes volt, hogy milyen
messzirôl indultunk: már a szülôk gyermek-
kora, párválasztása, a gyermekvárás idôszaka
is befolyásolhatja gyermekünk velünk való
kapcsolatát, illetve serdülôkorát. Amikor a
gyermek megszületik, az anya a saját csecse-
môkori élményeit is újra átéli – még ha ez
nem is tudatos benne. Ugyanígy van ez a ka-
maszkorral is. Amikor gyermekeink serdülni
kezdenek, bennünk ugyanúgy elôjönnek a sa-
ját kamaszkorunk érzései, problémái. Az élet-

Tanulni mentem...

Kamaszaink helykeresése
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korokhoz köthetô állomások arról szólnak,
hogy környezete tükrében minek is látja ma-
gát a gyermek, az ifjú. Az vagyok, amit: ka-
pok; tudok; el tudok képzelni; amit hiszek és
tudok. És hogy hogyan éli meg ezeket az
idôszakokat, hogyan alakul az egyikbôl a má-
sikba való átmenet, az sokban függ tôlünk,
szülôktôl.

A pszichológusnô is azzal zárta mondani-
valóját (ami bennem egyre jobban felerôsö-
dött), hogy rengeteget kell velük beszélgetni.
Az elôadás után 4 csoportban lehetett meg-
beszélni – kamaszos dolgokban igen jártas
csoportvezetôk irányításával, segítségével –
azokat a kérdéseket, témákat, amik minket leg-
inkább érintettek, érdekeltek. Lázár Viktória –
aki a juliannás szülôi választmány elnökeként
ennek a napnak „szülôanyja” és szervezôje
volt – igen szellemesen (és tapasztaltan) talál-
ta ki a csoportok elnevezését. Volt „Mit vegyek
fel?” csoport, ahol az öltözködésrôl, az
énképrôl, a másokhoz való idomulásról
lehetett beszélgetni. A következô a „Kivel
barátkozzak?” csoport volt, ahol a kortárs kap-
csolatok, szerelem, barátság témák voltak

hangsúlyosak. A harmadik, az „Elmondjam a
szüleimnek?” csoportban az ôszinteségrôl,
nyitottságról lehetett beszélgetni, míg a negye-
dik, az „Elmehetek?” csoportban az önállóság
kérdéseirôl, a külön programokról, illetve a
szabadság és korlátok nehézségeirôl volt szó.

Nem vagyunk egyedül!
A piknik ebéd után Somogyiné Krisztina

tartott záró áhítatot az ifjú Timóteusról, akinek
életébôl, családja hitébôl megint csak sok
fontos gondolattal lehetett felvértezni ma-
gunkat az otthoni kamaszságokkal szemben.

Ez után az igen tartalmas fél nap után
meglehetôsen elgondolkodva mentem haza.
Eddig is úgy éreztem, láttam, hogy különösen
nehéz idôszak ez a családok életében. Most
viszont minél többet hallottam a köztünk
szolgálóktól, annál jobban összehúztam ma-
gam a széken, és az fogalmazódott meg ben-
nem, hogy mennyire kicsi, tudatlan és gyenge
vagyok én ehhez a nagy feladathoz. 

Elszomorodásomban azonban az is e-
szembe jutott: tudhatom, tudhatjuk, hogy nem
egyedül kell megküzdeni ezzel a korszakkal,
ezekkel a nehézségekkel. Mert jó esetben ott
van a házastársunk, akivel mindezt meg tud-
juk beszélni, tudunk érte együtt imádkozni. És
mindenekelôtt: Istennel tesszük meg ezt az
életszakaszt is! 

Ô pedig ezt mondja nekünk: „Ha pedig
valakinek nincsen bölcsessége, kérjen böl-
csességet Istentôl, aki készségesen és szemre-
hányás nélkül ad mindenkinek, és meg is
kapja.” (Jak 1,5)

És végül, utolsó utáni gondolatként (ez
itt a reklám helye): Aki szeretné a teljes elô-
adásokat meghallgatni, a gyülekezet honlap-
ján (www.fasor.hu) rákereshet a Meghallgat-
ható: Nevelôi csendesnap – Kamaszaink
helykeresése címszó alatt.

Demeterné Harmathy Zsófia
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Gergô pedig három éve csellózik. És
voltaképpen itt kezdôdik a történet – rövid bi-
zonyságtétel arról, hogy miként szól hozzánk
Isten, milyen „ötletei” vannak.

Ahogy mondani szokták, Gergô „rákat-
tant” a csellóra. Ô választotta ezt a hang-
szert, talán mert a nagyapja is gordonkázott,
de leginkább bársonyos hangja miatt. Min-
den érdekli, ami a hangszerrel összefügg.
„Dr. Cselló” – becézte valaki nemrég szere-
tettel. Járjuk a hangversenyeket. Gyûjti a
sztárok képeit. Casals, Fournier, Tortelier,
Du Pré, Yo-Yo Ma, Maisky, Perényi Miklós
fotóit nézegeti a számítógépen. És gyûjti az
aláírásokat is. A fiatal magyar csellistákkal,
Várdai Istvánnal, Fenyô Lászlóval már több
aláírt koncertjegyet és CD-t ôrzünk becses
kincsként.

Kiskamaszos szorgalommal gyakorol.
Élvezi a pódiumot. Tehetségesnek tartják,
biztatják, sikere van. Gergô azt mondja, ô már
döntött, csellómûvész akar lenni. Mi meg
csak vívódunk. Tényleg muzsikus lesz? A
kérdés állandóan ott feszül bennünk, hiszen
nem könnyû ez a pálya. Micsoda vetélkedés
van! Csak a legjobbak boldogulnak, és egy
hangszer óriási áldozatokat kíván. A nagyap-
ja is nagyon félti – nyilván tapasztalatból.
Amíg a többiek fociznak, kirándulnak, ská-
lázni kell otthon, mozi helyett pedig sokszor
majd az etûdöket kell választani. Valóban eb-
be az irányba terelgessük Gergôt? Igaz,
legalább valami széppel foglalkozik ebben a
sötét világban… Küldjük tehát a Zeneakadé-
miára? Istenem, mit tegyünk? – szól gyakor-
ta imádságunk. Feleségemmel az Úrhoz for-

Hogyan üzen Isten?

JEL A KOTTÁN

Msztyiszlav Rosztropovics a kedvence. 
A csellisták közül a példaképe.

– A Dvorák-gordonkaversenyt senki sem
játssza jobban – mondja a tizenkét éves

Gergô. (Ó, bárcsak ô is eljátszhatná egy-
szer!) Gyakran hallgatjuk a lemezeit. A nagy
versenymûveket, a kisebb ráadásdarabokat,
a romantikus gordonka-zongora szonátákat.

Meséltem Gergô fiúnknak azt is, hogy 
mennyire tisztelik Rosztropovicsot Berlinben.

Legendás 1989. évi berlini fellépése. 
Két nappal a fal leomlása után a Checkpoint
Charlie-n, a híres kelet–nyugati átkelôhelyen
Bachot játszott. Ámulva hallgatták a szabad-
ság mámorában az emberek – az egész vilá-

got bejárta az errôl az eseményrôl készült
fotó. Rosztropovics három éve halt meg, 

minden idôk egyik legnagyobb 
gordonkamûvészeként tiszteli a zenei világ. 

Rosztropovics
a berlini falnál (1989)
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dultunk, adjon jeleket, vezessen minket, Ôrá
szeretnénk bízni Gergô útját, jövôjét.

És Isten üzent nekünk, egy apró jelet
küldött, különleges módon: kottára írva.

Feleségem úgy másfél éve kapott valaki-
tôl egy köteg régi kottát egy zacskóban. Haza-
hoztuk ôket, letettük a pakkot az elôszobában,
azóta úgy is maradt. Most fedeztük újra fel. A
legtöbb kotta használhatatlan volt, „saláta”, ki
is dobtuk valamennyit, kivéve öt darabot. Ez
az öt „túlélô” bekerült a szoba asztalára –
majd eltesszük, gondoltuk. De Gergô (ki más
a családból?) belelapozott a középsôbe.

„Papa, ez egy eredeti Rosztropovics-
aláírás!” – hallottuk a kiáltást, és már hozta is
fiúnk boldogan, amire rábukkant egy Richard
Strauss-kotta második lapján. „Rosztropo-
vics! Érted? Ezt neeem hiszem eeel!” Meg-
döbbenve álltunk feleségemmel: Semmi két-
ség, az interneten is ellenôriztem, a kék tintá-
val írott kézjegy a világhírû csellómûvészé. 

„Értem, Gergô, nagyon is… – válaszol-
tam örömmel. – Isten meghallgatta imádsá-
gunkat. Küldött egy apró jelet. Nem dobtuk

ki, és érdekes, hogy éppen te találtad meg. És
az is, hogy éppen Rosztropovicsé az írás. Az
Úr azt üzente, jó úton jársz.” Igen, feleségem-
mel azt értettük meg, hogy ne aggodalmas-
kodjunk tovább, mit hoz a jövô. Azt majd
meglátjuk. Most egyelôre folytassuk Gergô-
vel azt az utat, amin a csellójával elindult.

A kottára firkantott aláírás úgy szület-
hetett, hogy a kotta egykori tulajdonosa, ta-
lán egy zongoramûvész, jelen lehetett Roszt-
ropovics egyik budapesti hangversenyén. A
mester többször fellépett Magyarországon.
Koncert után pedig a kottatulajdonos aláírást
kért a rajongott csellistától. A kotta végül, ki
tudja, milyen utakon, hosszú évek múltán
nálunk landolt. 

Másfél éve talán még nem ismerte volna
fel a fiúnk Rosztropovics autogrammját, nem
mondott volna neki semmit. Ma már bekere-
tezve díszíti szobájának falát. Jó ránézni,
amikor hallgatom, ahogyan Gergô csellózik.
Ha gordonkamûvész lesz, Isten dicsôségére
fog muzsikálni! 

Devich Márton
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„Mert így szólott hozzám az Úr: Menj és
állass ôrállót, a mit lát, mondja meg. És látott
lovas csapatot, páros lovagokat, szamaras
csapatot, tevés csapatot, és nagy figyelmesen
hallgatott. És kiálta, mint oroszlán: Uram, az
ôrtoronyban állok szüntelen napestig, és ôr-
helyemen állok egész éjszakákon.” (Ézsaiás
21,6–9) 

„De mi imádkozánk a mi Istenünkhöz,
és állítánk ellenök ôrséget nappal és éjjel,
mivelhogy féltünk tôlük.” (Nehémiás 4,9)

A hívô ember, az Istent félô, és az Ô or-
szágát építô ember ôrt álló ember. Isten vala-
mennyiünket beállított különbözô helyekre –
ôrt állunk a családunkban, a munkahelyün-
kön, a gyülekezetünkben – szolgálatunkban,
az egyházunkban, a nemzetünkben.

Óvjuk-védjük mindazokat az értékeket,
vagy akár személyeket, vagy intézményeket,
amelyeket Isten ránk bízott. Óvjuk Isten or-
szágának minden csodáját – Isten igazságát,
dicsôségét.

Milyen is az ôrt álló ember?
Férfitestvéreim közül bizonyára sokan

voltak katonák, én magam egy esztendeig,
amely idô alatt igen sok ôrséget adtam, a 24
órás ôrködés kitöltötte katonai szolgálati
idômnek csaknem az egynegyed részét.

Isten azt helyezte a szívemre, hogy vilá-
gi – a katonai életbôl vett – párhuzamokkal
arról szóljak, milyen tulajdonságokkal kell
rendelkeznie egy olyan hívô férfinak, aki ke-
resztyénként a helyén ôrt áll – vagyis milyen
tulajdonságai vannak egy ôrt álló katonának.

NEM CSAK FÉRFIAKNAK

Az ôrt álló hívô férfi

F
otók: D

. M
.
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Tíz ilyen tulajdonságot szeretnék fel-
sorolni – és ezek tükrében meg-megvizsgál-
hatom magam, megvizsgálhatjuk magunkat,
mennyire állunk mi a helyünkön, mennyire ôr-
ködünk jól hívô emberként Isten országában. 

1. HÛSÉGES

„És vevé az Úr Isten az embert, és
helyezteté ôt az Éden kertjébe, hogy mívelje
és ôrizze azt.” (1Móz 2,15) – Tudjuk, hogy mi
hûtlenek lettünk ehhez az isteni parancshoz.

Az ôrt álló ember elsô és egyik legfonto-
sabb tulajdonsága a hûség. A hívô ember
hûséges – Istenhez, családjához, gyülekezeté-
hez, nemzetéhez. – Gondoljuk meg, mi lenne,
ha az ôrt álló katona nem lenne hûséges saját
csapatához. Átáll az ellenséghez, nem jelez,
ha rájuk törnek. Hûtlenségünk az ellenséget –
a sátánt – hozza helyzetbe.

2. ÉBER

Aki ôrködött már 24 órán át, egész éj-
szakákon át, az tudja, milyen irgalmatlanul
nehéz ébren maradni. Bizony, testvérek,
megvallom, volt olyan ôrségem, hogy el-
buktam ebben, és hiába volt hideg, lefeküd-
tem az ôrtorony padlójára, és ha csak né-
hány órát is elaludtam úgy, hogy a kockázat
óriási volt – ha bármi történik, netán a senki
földjén, az éjszaka közepén veszélybe
kerülök, vagy ellenôrzés jön – igen súlyos
büntetés vár rám. Jusson eszünkbe, hogyan
viselkedtek a tanítványok a Getsemané kert-
ben. Mit kért tôlük Jézus, amíg imádkozik:
„virrasszatok velem!” Amikor visszament,
alva találta ôket, mert „elnehezült a sze-
mük”. Nos, nekünk ébernek kell maradnunk
a sátán támadásai ellen – a hívô ember éber.
És ébernek kell lennünk Krisztus vissza-
térésére gondolva is, hiszen tudjuk, bárme-
lyik pillanatban bekövetkezhet ez a pillanat,
és nem mindegy, hogy hitünkre nézve

milyen állapotban talál és ítél meg minket
az Úr.

3. KITARTÓ

Ide kapcsolódhat szorosan egy másik tu-
lajdonság is – a hívô ember, az ôrt álló ember
kitartó. Nem könnyû azt a 24 órát ôrségben
végigcsinálni. Az ember megpróbálja szóra-
koztatni magát, nappal még könnyebben
megy, énekel, nézi a természetet, töpreng, de
aztán éjszaka már nagyon nehezen telik az
idô, amíg jön a váltás. De kitartónak kell len-
ni, az ôrhelyet pedig nem szabad elhagyni.
Akármi történik is. Gondoljunk Jézusra. Ô
sohasem adta fel. A szenvedések közepette
sem – és a szeretetét sem.

4. KÉPZETT

Az ôrséget adó katonának képzettnek
kell lennie. Tudnia kell a parancsot, tudnia
kell, hogy hol, mit ôriz, honnan várható ve-
szély, ha bármi történik, mit kell tennie. Tud-
nia kell bánni a fegyvereivel. A hívô ember,
mint ôrt álló ember, hasonló helyzetben van.
A keresztyén embernek tudnia kell, hogy bi-
zonyos helyzetekben hogyan lépjen, mit
mond errôl vagy arról a kérdésrôl az Ige, a
Biblia. Tudnia kell, hova forduljon: Istentôl
kell elkérnie a megoldásokat – Ô a „parancs-
nok”. „Szemeim megelôzik az éjjeli ôrséget,
hogy a te beszédedrôl gondolkodjam” – ol-
vashatjuk. (Zsolt 119,148). Úgy kell állnunk
Isten országában a helyünkön, hogy minden-
ben Ôreá tekintsünk.

5. SZEMBE NÉZÔ – ÖNMAGÁVAL

Az ôrségben álló ember látszólag magá-
nyos. Egyedül marad hosszú órákon át önma-
gával – és ezt bizony sokan nem tudják elvi-
selni. Nyilván sokan hallottak azokról a ször-
nyû hírekrôl, hogy katonaságban milyen so-
kan követnek el öngyilkosságot – a legtöbbet
ôrségben, amikor éles lôszerrel megtöltött
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fegyvert adtak a kiskatonák kezébe. Ha az
ember egyedül van a világban, nem bírja elvi-
selni a világ rá nehezedô súlyát, és a saját
bûnei súlyát. De a hívô ember tudja, hogy
nincs egyedül. És a hívô ember szembe tud
nézni önmagával is, mert tudja, hogy Isten
nélkül semmi az élete. Jézus pedig minden
bûnétôl megszabadította. Isten ismerete segít
saját magunk megismerésében.

6. SZEMBE NÉZÔ – A VILÁGGAL,
AZ ELLENSÉGGEL

Ez szorosan kapcsolódik az elôzô tulaj-
donsághoz. Egyértelmû, hogy az ôrt álló ka-
tonának, ha közeledik az ellenség, szembe
kell nézni vele. De nemcsak az ellenséggel, a
„világgal” is: mondjuk egy állattal, ha arra
jön, természeti jelenségekkel, bármilyen
helyzettel. Így van a hívô ember is. Nem dug-
hatjuk homokba a fejünket, szembe kell nézni
a körülöttünk élô világgal, a bûneivel, a hitet-
lenséggel, a sátánnal és kísértéseivel.

7. JÓZAN

Aki volt katona, az tudja, mennyire hús-
ba vágó ez a kérdés. A leggyakrabban az ôrt
álló katonák csempészték be a laktanyába a
szeszesitalt, hogy inni lehessen. És gyakran
maguk az ôrt álló katonák részegedtek le a
legjobban. Hogy ne fázzanak a hidegben… A
józanság igen fontos tulajdonság – a hívô em-
ber számára is. Isten józanságra int, a józan-
ság egyfajta megfontoltság, mértéktartás, böl-
csesség, és ezt nekünk, hívô férfiaknak felül-
rôl, Istentôl kell elkérnünk, hogy megfelelôen
álljunk helyt ôrhelyünkön. „Ôrhelyemre ál-
lok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy
lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én pa-
naszom dolgában.” (Hab 2,1)

8. FELVÉRTEZETT

Az ôrséget annak idején én is éles fegy-
verrel adtam. Félt hadseregünk a Bakonyban,

hogy jönnek a Kisalföld felôl a gaz imperia-
listák…(?) Az ôrségben állóknak szükségük
lehet fegyverre minden pillanatban. A hívô
embernek is szüksége van „fegyverekre” –
szintén minden pillanatban. Melyek a mi
fegyvereink? Az Ige, a Biblia, az imádság.
Továbbá ismerjük Isten fegyverzetét az Efé-
zusi levélbôl: igazságszeretet, a megigazulás
páncélja, a békesség evangéliuma hirdetésé-
nek készsége, az üdvösség sisakja, és a Lélek
kardja, ami az Isten beszéde. Az ôrt álló férfi
ezekkel a fegyverekkel együtt él.

9. TETTRE KÉSZ

Az ôrségben, minden pillanatban történ-
het valami. A hívô ember ôrségében is: egy
csapás az életünkben, egy hatalmas próba,
egy nagy meglepetés. Jó is, rossz is. Meg-
szûnik a munkahelyünk. Meghal egy szeret-
tünk. Megszidnak minket, elfordulnak tô-
lünk. Szembesítenek bûneinkkel. És amirôl
már szóltam: bármelyik pillanatban vissza-
térhet a mi Urunk, Jézus Krisztus. Legyünk
erre felkészülve, és arra, hogyan cselekedjünk
egy hirtelen nehéz helyzetben. Ezt is az Úrtól
kérjük el – és amit mond, tegyük is meg!

10. MEGBÍZHATÓ

Azt a katonát küldik ôrségbe, aki meg-
bízható. A hívô embernek is megbízhatónak
kell lennie. Kiszámíthatónak. Következe-
tesnek.

Kedves testvérek, ôrségben állunk.
„Annakfelette monda Isten Ábrahám-

nak: Te pedig az én szövetségemet megôriz-
zed, te és a te magod te utánad az Ô nemze-
dékei szerint.” (1Móz 17,9) Ebben kell jár-
nunk, és bizony akkor vagyunk a helyünkön,
ha legalább ezt a tíz tulajdonságot elmond-
hatjuk magunkról. Én kívánom, hogy így le-
gyen. Jó ôrséget mindenkinek!

Devich Márton

NEM CSAK FÉRFIAKNAK



FASORI HARANGSZÓ 35

„Egy bizonyos Anániás pedig, aki tör-
vény szerint élô kegyes férfi, aki mellett
bizonyságot tesznek az ott lakó zsidók
mind, eljött hozzám, elém állt, és így szólt:
Testvérem, Saul, láss! És én abban a pilla-
natban ismét láttam, és rátekintettem. Ô
pedig ezt mondta nekem: Atyáink Istene
választott ki téged, hogy megismerd az Ô
akaratát, meglásd az Igazat, és hangot
hallj az Ô ajkáról. Mert az Ô tanúja leszel
minden ember elôtt arról, amiket láttál és
hallottál.” (ApCsel 22,15)

Olyan korszakban vagyunk együtt, ahol
lassan két ismeretlen fogalom a címben jelölt
kifejezéspár. Mit jelent a kegyesség? S mit
jelent a férfiasság? Kétezer évvel ezelôtt élt
egy Anániás nevû ember, akinek neve a héber
chananjának elgörögösödött formája a Hana-
nia, ennek fordítása az Anániás. Jelentése:
„az Úr oltalmaz”. Errôl az emberrôl azt val-
lották, hogy ô „kegyes férfi”. Neve beszédes
összefüggésben volt életével. Az Úr oltalmá-
ban élô kegyes férfi arcképe tárul fel elôttünk.
Kérdés, hogy értjük-e, mit jelent ez, de még
inkább, éljük-e, amit jelent ez.

Az elôadás címében azonban van egy
többlethangsúly is, hiszen a kérdés felvetésé-
ben nem csak a kegyes férfi szerepel, hanem
a kegyes férfiasság is. Mi indokolja ezt? Egy-
szerûen a status quo, a fennálló állapot, a hit-
vallási helyzet. A közeg, amiben élünk ke-
gyesség helyett spiritualitásról beszél, férfias-
ság helyett genderrôl, társadalmi nemrôl. A
posztmodern korban Luther híres mondása
így fogalmazható meg, mint életmottó: „Itt
állok, de másképp is tehetnék”. Nincs olyan
hatalom, nincs olyan erô, sem belül, sem kí-
vül, aki nekem ezt kötelezôvé tehette volna. A
történelmi vallások helyét a spiritualitás

ezernyi változata veszi át, arctalan vallási
masszát képezve. A teremtési rend helyét pe-
dig átveszi a szabadon választható nemiség. A
már megdöbbentôen aktuálissá vált tragiko-
mikus vicc szerint a babakocsit toló anyu-
kához odalépve kérdezik: „Jaj, de aranyos ez
a kisbaba. Kisfiú vagy kisleány?” A válasz így
hangzik a posztmodern anyuka ajkáról: „Majd
eldönti, ha felnô.” S ez nincs messze tôlünk,
egy tavalyi kormányrendelet szerint az óvo-
dában idén szeptembertôl kerülni kell a nemi
sztereotípiákat. Egyes és kettes szülôkké vál-
hatunk, anya és apa helyett. Micsoda álságos
magyarázkodás vezeti be azt a szemléletet,
ami az ENSZ és az EU politikájának „vezé-
relve”, és „mindent átfogó feladata lett”. 

Kevesen tudnak errôl, pedig itt arról van
szó, hogy megalkossák az új embert, akinek
szabadságában áll szexuális azonosságát
megválasztani és kiélni. Ezzel a szemlélettel
szembeszállni diszkriminációnak minôsül, és
ezért büntetôjogilag üldözhetô. Az oktatási
tárca magyarázó gondolataiban példát is ho-
zott a negatív sztereotípiákra: ilyen, amikor
azt mondjuk, hogy a tipikus férfi erôs, célra-
törô. A tipikus nô gondoskodó, kedves,
visszahúzódó. A nô fôz, mos, takarít, a férfi
karriert épít és pénzt keres, eltartja a családot.
A minisztérium leszögezi: egy modern társa-
dalomban a nevelés során kerülni kell ezen
nemi sztereotípiák erôsítését. Milyen szimpa-
tikus érvelés, hát valóban van tipikus férfi és
tipikus nô? Érdekes, hogy a Magyar Szinoní-
ma Szótár nem tartalmazza a férfias, férfias-
ság kifejezést. Talán azért, mert olyan egy-
értelmû?

Az Úr Jézus Krisztus szavai eligazítóak
és gyógyítóak: „Ha ti megtartjátok az én igé-
met, valóban tanítványaim vagytok; megis-
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Kegyes férfiasság – férfias kegyesség
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meritek az igazságot, és az igazság megsza-
badít titeket.” (Jn 8,31–32) Mi az Igébôl tá-
jékozódunk, és ahhoz kívánunk ragaszkodni. 

Kegyesség – Jámborság; a helyes, félve
tisztelô és engedelmes magatartás Istennel
szemben (2Tim 3,5) (Bibliai Nevek és Fogal-
mak) ledönti a férfiasságról alkotott képet? A
kegyes férfi jámbor és nem kemény? József
Attila Tudod, hogy nincs bocsánat címû verse
másról szól:

Tudod, hogy nincs bocsánat,
hiába hát a bánat.
Légy, ami lennél: férfi.
A fû kinô utánad.

A bûn az nem lesz könnyebb,
hiába hull a könnyed.
Hogy bizonyság vagy erre,
legalább azt köszönjed.

Mi azt valljuk, hogy van bocsánat, és mi
is erre szorulunk. S azt köszönjük, hogy bi-
zonyság lehetünk erre. Mert a férfiasság nem
külsô jellemvonás, hanem elsôsorban belsô, a
hazatalált férfi, az atyai házhoz tartozó férfi
sajátja. A minta Isten Atya volta, a Fiú élete a
földön, a testet öltött Ige, a Szentlélek munká-
ja. Hamis képek vannak elôttünk, torzók:
zsarnok, papucs, infantilis, mulya, kemény-
fiú, gyöngéd, gondos, önmegvalósító. A való-
di képet kell látnunk. Mit mond az Ige? A ha-
mis emberképek alapja mindig a hamis is-
tenképben keresendô. Ezért az Ô megismeré-
se a legfontosabb feladat. S ebben kapcsoló-
dik össze a kettô: kegyes férfiasság és férfias
kegyesség. Két Ige az Ószövetségbôl és az
Újszövetségbôl:

„Nem a lovak erejében leli kedvét, nem
a férfi izmaiban gyönyörködik. Az istenfélôk-
ben gyönyörködik az ÚR, azokban, akik az Ô
szeretetében bíznak.” (Zsolt 147,10–11) 

„Mert a test sanyargatásának kevés a
haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos,

mert megvan benne a jelen és a jövendô élet
ígérete.” (1Tim 4,8)

Napjainkban sokan egészséges testmoz-
gás nélkül élnek. Ugyanakkor a hamis test-
kultusz világában élünk, ahol sokaknál na-
gyobb jelentôsége van annak, hogy mennyire
kimûvelt az izomzatuk, mint a fejük. De Is-
tennek nem a fittekben telik kedve, nem ben-
nük gyönyörködik. Vagyis Istennek nem fon-
tos az egészségünk? Éppen ellenkezôleg. Ô
az egész ember jólétérôl, vagyis egészségérôl
gondoskodik. Mégpedig úgy, hogy rámutat
arra, hogy a test gyakorlásánál is van fonto-
sabb. Hiszen amennyiben életbevágó kérdés a
test gyakorlása, sokkal inkább a léleké, a ke-
gyesség, az istenfélelem gyakorlásában. Mit
sem ér az erôs izomzat, ha nincs erôs, teher-
bíró, edzett lelkünk. Egy törékeny testi alkatú
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Egy férfias hangszerrel...
– a Fasori férfi csendesnapon Ottmár Dávid

trombitajátékát is élvezhettük
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hívô ember erôsebb, mint egy erôs izomzatú,
de hitetlen ember. Pál apostol ezért fogalmaz
nagyon pontosan, amikor fiatal munkatársá-
nak, Timóteusnak ír: „mert a test sanyargatá-
sának kevés a haszna, a kegyesség pedig min-
denre hasznos, mert megvan benne a jelen és
a jövendô élet ígérete” (1Tim 4,8). Szó sze-
rinti fordításban a testi edzésrôl van szó, gim-
nasztikáról egy cél érdekében. Nem haszon-
talan ez, de nem lehet elsôdleges, nem lehet
fontosabb, mint a hitvalló élet. Arra hív az
apostol, hogy ne érjük be a kevéssel, amikor
a lelkünk és testünk egészségérôl, igazi javá-
ról van szó! Az igazi egészség titka az isten-
félô élet! „Az istenfélôkben gyönyörködik az
ÚR, azokban, akik az Ô szeretetében bíznak.”
Vagyis az istenfélô ember az, aki bízik Isten
szeretetében, kegyelmében, mégpedig meg-
rendülten. Mert ez a szeretet a meg nem érde-
melt jóindulata Istennek. Jézus Krisztusban
adott szeretet, Akiben testet öltött és elvégez-
tetett ott a kereszten. 

Nem az a kérdés igazán, milyen karban-
tartott a testünk, hanem az, hogy milyen kar-
ban van az egész életünk. Bízunk-e Isten
örökkévaló karjaiban, amelyekkel lenyúlt a
magasból? Bízunk-e a Jézus Krisztusban
adott szeretetben, és élünk-e vele és belôle
nap mint nap? „Ezt mondja az ÚR: Átkozott
az a férfi, aki emberben bízik, és testi erôre
támaszkodik, az ÚRtól pedig elfordul szíve!
Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem
remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengôdik
kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan föl-
dön. De áldott az a férfi, aki az ÚRban bízik,
akinek az ÚR a bizodalma. Mert olyan lesz,
mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig
ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hôség,
lombja üde zöld marad. Száraz esztendôben
sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.”
(Jer 17,5–8)

Ha annyit ápolnánk a Vele való közössé-

günket, mint amennyit ápoljuk a testünket,
már egészen más életet élnénk. A Jézus-köve-
tô, keresztyén ember számára az elsô, hogy
az ô Urának teljen kedve benne. S ez nem egy
kényszerû engedelmesség, hanem a szereteté-
ben való bizalom. 

Van-e ennél jobb hír? Nem a magam
szeretetében kell bízni, nem a magam oda-
adásában, nem a magam cselekedeteiben, ha-
nem Urunkéban. S akkor gyönyörködik ben-
nünk az Úr! S tulajdonképpen Jézus Krisz-
tusban, Aki kiábrázolódik rajtunk. S a ki-
hallgatási teremben Jézusra mondott mondat:
„Íme az ember” – igaz lesz ránk. Hiszen az
igazi ember, az igaz ember ilyen, Isten szere-
tetében él bizalommal. Ott van-e a bizonyos-
ság benned, hogy szeret az Úr? Most is, így
is, ahogy vagy. Mert szeretete nem feltéte-
lekhez kötött. Az Úr felépít, összegyûjt, meg-
gyógyít, bekötöz, táplál, támogat, ahogyan a
zsoltárban olvashatjuk. S aki ismeri Ôt, az
maga is gyönyörûségét találja abban, hogy di-
csérje az Urat: „Milyen jó Istenünkrôl énekel-
ni, milyen gyönyörû a szép dicséret!” (1.v.)
Gyönyörködhetsz Benne te is, és Ô is gyö-
nyörködik benned: „Nem a lovak erejében
leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyör-
ködik. Az istenfélôkben gyönyörködik az ÚR,
azokban, akik az Ô szeretetében bíznak.”

Milyen az istenfélô, kegyes férfi?

• Próféta: Isten akaratát keresve és an-
nak érvényt szerezve.

• Pap: Önmagát adva és közbenjárva.
• Király: Oltalmazva, gondoskodva és

harcolva él.
Sziklaszilárd, önmegtagadó, mások ja-

vát keresô, gondoskodó, gyöngéd, céltuda-
tos… Krisztusi ember, akiben kiábrázolódik a
Krisztus. Vele és Lelke által ilyen férfiak
lehetünk.

Somogyi Péter lelkipásztor

NEM CSAK FÉRFIAKNAK
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Bizonyságtévô férfiak

Kik lehetnek azok, akik Isten dolgai-
nak bizonyságtevôi?

„…Hanem válasszatok ki magatok kö-
zül, atyámfiai, hét férfit, akikrôl jó bizonysá-
got tesznek, akik telve vannak Lélekkel és böl-
csességgel, és ôket állítsuk be ebbe a munká-
ba; mi pedig megmaradunk az imádkozás és
az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd
az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Ist-
vánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt,
valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánórt, Ti-
mónt, Parmenászt és Nikoláoszt, az antiókhi-
ai prozelitát; az apostolok elé állították ôket,
és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az
Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnöve-
kedett a tanítványok száma Jeruzsálemben...”
(Apcs 6,3–7) 

1. HITBEN JÁRÓK 
A gyülekezet tagjai így ismerhetik ôket,

más szóval „hívôk”-ként. Ôk azok, akik befo-
gadták Jézus Krisztus bizonyságtételét, meg-

ismerték, hogy Ô az Atyától jött, meghalt a mi
bûneinkért, és megváltott halála árán azok kö-
vetkezményeibôl. Mivel ez a bizonyságtételük
igaz, ajándékba kapták a Szentlelket.

2. SZENTLÉLEKKEL TELJESEK 
A hívôk hitre jutásuk során felismerik,

hogy születésüktôl fogva bûn tartja foglyul a
gondolataikat, érzelmeiket, cselekedeteiket,
és tudatosul bennük, hogy ennek legyôzésé-
hez új hajtóerô, motiváció kell, ami rendsze-
resen megvizsgálja, megtisztítja a személyi-
ségüknek ezeket a területeit. Ez ad új lendüle-
tet az Istennek való engedelmességben, hû-
ségben, és a nehéz körülmények közötti
helytállásban. Isten Szentlelkét kiárasztja
azokra, akik megvallották bûneiket, és átad-
ták a vezetést az életük felett az Istennek.

3. BÖLCSESSÉGGEL TELJESEK 
Ami azt jelenti, hogy többet látnak a té-

nyek mögött, mint azok valósága. A nem hí-
vôt a hívôtôl ez különbözteti meg, hogy képes
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Manapság lámpással keresünk férfiakat férfias feladatokra. Kik azok a bizonyságtévôk,
és miben áll a bizonyságuk? 

A bibliai „bizonyságtevôk” kifejezés az ószövetségi „cédut”. Ilyen volt Dávid, Izrael
királya, az ószövetségi állam megerôsítôje. Zsoltárai bizonyságok arra, hogy milyen kap-
csolatban állt az élô Istennel. A bizonyságtevô szó görög megfelelôje a magyarban is isme-
rôsen hangzik: martürion. Ebbôl származik a mártírság, azok bizonyságtétele, akik vérük árán
bizonyítják valamely eszme vagy tény igazságát. Ma is élnek közöttünk olyanok, akik a
második világháborúban, vagy az azt követô személyi kultusz során sokat szenvedtek Krisz-
tusért. Gondoljunk gyülekezetünk lelkészére, Szabó Imrére, akit a hatalom számûzött az egy-
házközség élérôl. 

Alapjában véve a bizonyságtétel jogi kifejezés, mely „vér nélkül” megerôsít vagy megcá-
fol tárgyi, szóbeli, elméleti eldöntendô kérdéseket. A bizonyságtevô személyében tanúja, alanya
a történésnek, szava, cselekedetei hitelesítik az általa képviselt tényeket. Mai világunk érti ezt
a szót, hogy mártírium, de tartalmát nem tartja kívánatosnak, hiszen az individuális ember
nem érti, mi lehet jó az önfeláldozásban. Nos, Isten arra hív bennünket, hogy az Ô martürion-
jai, tanúságtévôi legyünk, és vigyük az emberek közé az Ô üzenetét. 
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megérteni és elfogadni Isten önálló döntését
és akaratát a saját élete és a világ történései
kapcsán. Ezeket kész átültetni engedelmesség
révén a napi életgyakorlatába, illetve vállalni
a meg nem értés helyzetét azokkal szemben,
akik nem látják a hit objektívjén keresztül a
tényeket. Az újjászületett ember mássá lesz,
ez a változás megkülönböztet a világtól min-
ket. Gondoljunk Pál állapotára; útban van Da-
maszkuszba a hóna alatt a felhatalmazással,
hogy az istenfélôket börtönbe vesse. Történik
vele valami, megnyílik a szeme az Isten dol-
gaira, és ezután már csak azt akarja tenni,
amit Jézus, az ô megváltója kér tôle. Már
Damaszkuszban bizonyságot tesz Jézusról,
Jeruzsálembe visszatérve pedig csatlakozik a
tanítványokhoz, majd Kis-Ázsia területén
missziót folytat, és gyülekezetek sokasága
kezd el növekedni munkája során.

– Érdemes feltennünk a kérdést: való-
ban Isten bizonyságtevôje, mártírja va-
gyok-e? A bizonyságtévôk élete mit bizo-
nyít a kívülállók számára?

A Timóteushoz írt 1. levél 3. részében
Pál a püspökválasztás kapcsán fejti ki, hogy

milyennek kell lennie annak, aki az Isten
ügyeiben forgolódik a gyülekezet élén. Ez az
Ige tükröt tarthat elénk abban, milyenek va-
gyunk mi, akik elköteleztük magunkat Isten
ügye és gyülekezete mellett:

„Szükséges tehát, hogy a püspök legyen
feddhetetlen, egyfeleségû férfi; megfontolt, jó-
zan, tisztességes, vendégszeretô, tanításra al-
kalmas; nem részeges, nem kötekedô, hanem
megértô, a viszálykodást kerülô, nem pénzsó-
vár; olyan, aki a maga háza népét jól vezeti,
gyermekeit engedelmességben és teljes tisz-
tességben neveli. Mert ha valaki a maga háza
népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot
viselni az Isten egyházára? Ne újonnan meg-
tért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az
ördöggel azonos ítélet alá essék. Szükséges,
hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen
róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdá-
jába essék.” (1Tim 3)

Pál úgy kezdi, hogy szükséges! Ez azt
jelenti, hogy ami ezek után következik, az
elengedhetetlen feltétel. Anélkül hiábavaló az
egész. Egy autó szép kiállítási darab lehet, és
csodás esztétikai élményt nyújt, ha motor,



FASORI HARANGSZÓ40

vagy hajtóanyag (benzin, gázolaj), esetleg
kormány nélkül építik meg. Azonban minden
alkatrész hibátlan mûködésére szükség van a
biztonságos közlekedéséhez, ahhoz a fel-
adathoz, amire tervezték.

Melyek ezek a feltételek? 

1. FEDDHETETLENSÉG 
Tudjuk, hogy bizonyos munkaköri fel-

adatok ellátásához erkölcsi bizonyítvány
szükséges. Akik feddhetetlenek, azok ellen
nem szabtak ki büntetôeljárás során letölten-
dô szabadságvesztést, illetve nem marasztalta
el ôket bíróság olyan mulasztás, vétek, bûn
elkövetése miatt, amiért börtönbüntetés járna.
Ez persze nem jelenti azt, hogy Isten gyüleke-
zeteibôl ki volnának zárva azok, akik börtön-
viseltek. Ismerek több testvért is, akik a bör-
tönben tértek meg mások bizonyságtételei ré-
vén. Ma is igaz Jézus azon mondása, hogy Ô
a betegek és bûnösök szabadítására jött.
Azonban az Isten országában ennél szigorúbb
feltételei vannak a feddhetetlenségnek. Egy
belsô erkölcsi tisztaságot feltételez, amely
szándékaiban és elkötelezettségében határo-
zottan ragaszkodik az Isten Igéje igazságai-
hoz, és az egész életszemléletét és életgyako-
rlatát átjárja az ennek való megfelelés vágya.
Az ilyen ember nem a büntetéstôl való félel-
mében nem cselekszik bûnt, hanem mert az
elhívása, illetve az elhívója iránti szeretete és
megbecsülése miatt nem bocsátkozik tisztáta-
lan ügyekbe.

A Krisztust követô ember az, aki nem áll
ítélet alatt, mert Jézus jót álltérte, mert már
elszenvedte a bûneinek a büntetését a keresz-
ten, és megszabadította annak lelki következ-
ményeitôl, elsôsorban attól, hogy azok Isten-
tôl elválasszák. 

Megvan-e az életünknek ez a bizo-
nyossága, hogy mi feddhetetlenek vagyunk
az Isten elôtt?

2. EGYFELESÉGÛ FÉRFIÚ
Manapság a világ az ember nemiségé-

nek újraértelmezését feszegeti, és új hazugsá-
gokkal áltatja magát, amivel megpróbálja iga-
zolni hamis és erkölcstelen kívánságait és
szexuálisan elkövetett bûneit, akár a házassá-
gon kívüli nemi kapcsolatról, akár az azonos
nemûek vagy gyermekek iránt érzett perverz
vágyairól van szó. Korszerûtlennek és idejét-
múltnak tûnik az egyfeleségûség igénye, ami
nem csak azt jelenti, hogy tiszta párkapcsolat-
ban élek, hanem aki a feleségem, azzal mind
a világi, mind az egyházi törvényeknek meg-
felelô nyilvános és elismert házasságköté-
sünk volt. Ôszinte, kölcsönös szeretetbôl kö-
töttünk házasságot, fogadtunk hûséget egy-
másnak, és ragaszkodunk egymáshoz. Ket-
tônk kötelékébe még flörtszinten sem fér be-
le egy harmadik személy.

Azt kívánja Isten, hogy a házasságunk-
ban visszatükrözôdjön az a tisztaság, amit Ô
a házasságban ajándékozni akar nekünk. Ez
csak azzal az egy emberrel lehetséges, akit Ô
társamul adott, akit saját akaratomból vettem
feleségül. Ez felveti azt a kérdést, hogy meg-
kapja-e a társam azt a tisztességet, megbecsü-
lést, elismerést és szeretetet, ami annak révén
jár neki, hogy egy testté lett velem? Megbe-
csülöm-e a feleségemet azért a sok áldozatért,
inspirációért, tanácsért, gondoskodásért, amit
értem tesz? Meg tudom-e köszönni a tiszta
ruhát, a vasalt ágynemût, a finom vasárnapi
ebédet? Megadom-e a tiszteletet neki a gyer-
mekeim elôtt? Tudatosul-e bennünk, hogy a
gyermekeink azért tisztelnek és becsülnek
bennünket, mert ezt megkapjuk önzetlenül a
feleségünktôl? Hogy azért mûködhet a tekin-
télyünk elôttük, mint fegyelmezô eszköz,
mert ôk alávetik magukat engedelmességben,
szeretetben a férjüknek?

Vagy úgy vagyunk, mint ahogy Déri Ti-
bor megállapította, hogy „minden nagy férfi

NEM CSAK FÉRFIAKNAK
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árnyékában egy szenvedô nô kuporog”!? A
feleségem otthon egy kuporgó, szenvedô, el-
keseredett, depresszióba sodródott, vagy egy
virágzó asszony? Olyan-e mint egy rózsatô,
amely évrôl évre virágot hoz és gyönyörköd-
hetünk benne, vagy egy száradófélben lévô
kóró? A feleségeink mindig hû tükrei az Is-
tennel és a velük való kapcsolatunknak! Ha
megbecsüljük ôket, akkor idôsödô korban is
visszatükrözôdik rajtuk a szépség. Jó, ha a
Krisztust követô férfi feleségén is látszik Is-
ten dicsôsége! A Példabeszédek könyve azt
írja, hogy a derék asszonyban a férje teljes
szívbôl bízik. Érzik ezt a szeretetet derék asz-
szonyaink?

Az istentôl megszentelt férfiú:

1. MEGFONTOLT
Azaz nem a pillanatnyi érdekeinek, ér-

zelmeinek megfelelôen hoz döntéseket, ha-
nem látszik azokon, hogy Isten iránt elkötele-
zett, és a döntései egy vezérfonalra vannak
felfûzve. Így amikor a pillanatnyi érdekek, ér-
zelmek, mások véleménye megkérdôjelezi
döntéseinek a helyességét, akkor kimozdítha-
tatlan abból, ennek következtében nem meg-
vesztegethetô, hanem kiszámítható és ki-
egyensúlyozott. Manapság az adott szónak
nem sok becsülete van. De az igazi férfi arról
ismerszik meg, hogy amit megígér, azt meg is
teszi. Vajon a mi ígéreteink közül hány olyan
van, amelyikre hiába várnak azok, akiknek az
ígéretet tettük? Isten szava hiteles. Amit
mond, az a maga idején beteljesül, legyen az
ítélet vagy prófécia. Számot kell majd adnunk
a szavainkról! Megfontoltan szólunk?

2. JÓZAN
A józanság azt jelenti, hogy a dolgokat

annak látjuk, amik azok valóban. Az alkoho-
los befolyásoltság során az ember elveszíti a
reális ítélôképességét. Olyan dolgokat élünk

meg valóságként, amelyek nem azok, és szá-
mos olyan dolgot nem észlelünk súlyának
megfelelôen. Az érzékek csalódása. A józan
ember sosem lelkesül jobban, mint az adott
helyzetben szükséges. Nem helyes, ha valaki
intéssel, figyelmeztetéssel nem törôdve tör
elôre, és abba fekteti összes erejét, idejét,
pénzét, és közben elveszíti kapcsolatát szeret-
teivel, gyülekezetével, családjával. A másik
véglet, amikor valaki olyan módon veszíti el
józanságát, hogy mindent kételkedve fogad,
mindenkor okvetetlenkedô kérdései, kételyei
támadnak, és a jónak kerékkötôjévé, a saját
boldogságának elvesztegetôjévé válik. 

Meg kell vallanunk ugyanakkor, hogy
nemcsak az alkohol veheti el a józanságun-
kat. Sokszor a jól végzett munka sikere, örö-
me is mámorítóan hat. Hogyan látjuk ma-
gunkat?

3. TISZTESSÉGES
Ami azt jelenti, hogy törvényes, tiszta

úton járok. Tisztességesen megszerzett jöve-
delmembôl élek. Nem tapad az életemhez,
személyemhez semmi olyan, ami a feddhetet-
lenségemet megkérdôjelezné. Nem a fekete-
gazdaságból élek, nem fogadok el megvesz-
tegetést, és én sem vesztegetek meg mást sem
rövid távú elônyökért cserében. Tiszta adó-
zási morálom van, megadom a császárnak,
ami a császáré, és Istennek is megadom, ami
Istené. Például a tizedet minden jöve-
delmembôl. Amim van, arra úgy tekinthetek,
mint Isten ajándékaira, és irántam való meg-
becsülésének jeleire, mert minden szüksé-
gemrôl Ô gondoskodik. Mindezek mellett pe-
dig fontos számomra a mások tisztessége is!
Nem hordok rossz híreket, nem kérdôjelezem
meg a mások jó szándékát, erkölcsi és anyagi
tisztaságát.

Dr. Tolnay Lajos
(A következô számunkban folytatjuk!)

NEM CSAK FÉRFIAKNAK
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Kedves Fiatal Konfirmáló Testvéreim!
A Fasori gyülekezet presbitériuma

nevében hozom köszöntésemet. 
A mai Igébôl szeretnék felolvasni né-

hány verset: 
„János pedig, mikor meghallotta a

fogságban a Krisztus cselekedeteit, el-
küldvén kettôt az Ô tanítványai közül,
monda néki: Te vagy-é az, a ki eljövendô,
vagy mást várjunk? És felelvén Jézus,
monda nékik: Menjetek el és jelentsétek
Jánosnak, a miket hallotok és láttok: A
vakok látnak, és a sánták járnak; a pok-
losok megtisztulnak és a siketek hal-
lanak; a halottak föltámadnak, és a sze-
gényeknek evangéliom hirdettetik…”
(Mt 11,2–5)

Amikor elolvastam a mai napra rendelt

újszövetségi Igét, visszagondoltam azokra
az évekre, amikor én tettem konfirmációi
fogadalmat. És megvallom, hogy akkor én
még nem éltem Jézussal. Kerestem Ôt, és
tudom, hogy Neki gondja volt az utamra.
De ott feszült bennem a kérdés, amit
állandóan, még konfirmandusként is fel-fel-
tettem magamnak, illetve Jézusnak, úgy,
ahogyan Keresztelô János is: „Te vagy-e az
Eljövendô, vagy mást várjunk?” Téged vár-
jalak? Te vagy-e a Megváltó, Te vagy-e az
élet?

Nem tudom, melyiketek milyen szív-
vel áll most itt, ebben az ünnepi pillanatban.
Hiszem, hogy legtöbbetek már találkozott
Jézussal, és befogadta Ôt a szívébe, sôt,
döntésével örökre elkötelezte magát Jézus
követése mellett. 

TE VAGY, URAM!

FIATAL 
KONFIRMANDUSAINK, 2010
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(Folytatás az elôzô számból)
A hitvallás eredetileg elfogadott szö-

vege szelíd mérséklettel tárgyalta a hitbeli
vitás kérdéseket, így ez nem okozhatott sérel-
met sem a római katolikus vallás híveinek,
sem a lutheránusoknak. Ámde éppen a Káté
megjelenése évében tették közhírré a tridenti
zsinat (1545–1563) határozatait. Ezek
kemény kifejezésekkel kárhoztatták a
protestánsokat, egyházi átokkal is sújtották –
így tehát mi átok alatt vagyunk mind a mai
napig. A tridenti zsinat e kíméletlen
határozatai késztették aztán Frigyes fejedel-
met arra, hogy – mintegy válaszul – ô is
betoldassa a 30., az 57. és a 80. kérdésekbe a
Káté többi részébe szinte nem illô kemény
kifejezéseket. Ennek nyomán aztán a
fejedelmek bevádolták Frigyest a császárnál,
és halálbüntetést kívántak a fejére. Meg kel-
lett jelennie az 1566-i augsburgi birodalmi
gyûlésen – és bár sokan lebeszélték errôl,
mégis elment. Véremmel is kész vagyok
áldozni hitemért – mondta indulásakor –, s
miként fél századdal elôbb Luther, ô is úgy
állt meg a császár és a fejedelmek, valamint a
római katolikus egyház fôpapjai elôtt, és
éppen olyan bátorsággal tett bizonyságot
hitérôl. Magatartása, elmondott védôbeszéde
olyan mély benyomást tett a gyûlésen, hogy
fejedelemtársai ekkor ruházták rá a „kegyes”
melléknevet. A történelem így tartja ôt nyil-
ván: Kegyes Frigyes. Ily módon a császár a
tôle elôzetesen kívánt megtorló intézkedése-
ket nem adta ki. 

A Kátét a fejdelem elküldte a különbözô
államok fejedelmi udvarainak. Tudomást vett
arról Kálvin János is, és jóváhagyta. Magyar-
országra 1564-ben jutott el a Hitvallás, de
magyar nyelven csak 1577-ben jelent meg

De ha mégis van valaki, akinek még
kérdései vannak, figyeljük csak, miként is
válaszol Jézus Keresztelô Jánosnak? Volta-
képpen egy bizonyságtevô gyülekezet képét
rajzolja meg számára a tanítványokkal:
„Mondjátok el Jánosnak, hogy ebben a
gyülekezetben vakok látnak, és bénák jár-
nak, leprások tisztulnak meg, és süketek
hallanak, halottak támadnak fel, és szegé-
nyeknek hirdettetik az evangélium”.

Ez a bizonyság Keresztelô János kérdé-
sére, és most, kedves konfirmált Testvéreim,
ez lehet a Ti egyik nagy bizonyságotok, le-
hetôségetek is. Mert ez a gyülekezet, a
„Fasor”, amely Jézusé, arra hív benneteket,
hogy maradjatok közöttünk, és lássatok.
Lássatok, hogy egyszer Ti is bizonyságtevôk
legyetek! (Például gyertek velünk a sátoral-
jaújhelyi gyülekezeti nyári táborba!)

Mert ha alaposabban megnézitek,
megismeritek a gyülekezetünket, akkor bi-
zony láthatóvá, megtapasztalható válik szá-
motokra, hogy itt a vakok látnak, a bénák
járnak, betegek és bûnösök gyógyulnak
meg, süketeknek nyílt meg a fülük, ahogyan
az enyém is, halottak támadtak fel az életre,
ahogyan én is. 

Mi pedig, szeretett Fasori gyülekezet,
jó, ha úgy fordulunk fiataljainkhoz, hogy
valóban megismerhessék a velünk történt
csodákat, és azzal a befogadó szeretettel,
amely Jézus szeretetébôl táplálkozik.

Te vagy-e az eljövendô, vagy mást vár-
junk? – kérdezhetjük.

Mi már tudjuk a választ: Te vagy,
Uram! Drága Úr Jézus Krisztus! 

Milyen jó, kedves fiatalok, hogy ezt
már együtt vallhatjuk!

Így legyen! Ámen.
Devich Márton gondnok

(Elhangzott a Fasori templomban, a konfir-
mációi istentiszteleten, 2010. május 16-án.)

„AZ ÉN KÁTÉM IS!”
Hitvallási irataink hasznáról
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Huszár Dávid pápai református lelkész fordí-
tásában. Számos kiadás után az egész nép
könyvévé vált a Káté, s a magyar református
egyház hivatalosan is elfogadott szimbolikus
könyve lett. Egyaránt tanították az iskolák-
ban, és használták a templomokban. Ámde ez
a könyvecske sok vihart megélt Magyaror-
szágon és külföldön is. Református népünk
igazi küzdelmet folytatott annak megtartásá-
ért. Mária Terézia abszolút uralkodása alatt
(1741–1780) a protestánsok elleni támadásá-
ban kiadott egy rendeletet, amely arra köte-
lezte Debrecen városát, hogy kobozza el a vá-
ros nyomdájában kinyomtatott Kátékat. A vá-
rosban azonban, ahol többségükben reformá-
tusok éltek, nem csak hogy nem teljesítették
ezt a császári rendeletet, hanem az évek fo-
lyamán újra és újra kiadták a Kátét. 

Ez a könyv a viharokon túl megmaradt
annak, aminek készült: szimbólumnak, zász-
lónak, jelnek – vallásunk Igén alapuló fogla-
latának, hitünk zsinórmértékének, református
népünk könyvének. Isten áldása így nyugod-
jon meg rajta! 

* * *

Mi néked életedben és halálodban
egyetlenegy vigasztalásod?

Az, hogy testestôl-lelkestôl, mind éle-
temben, mind halálomban, nem a magamé,
hanem az én hûséges Megváltómnak, Jézus
Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az Ô drá-
ga vérével minden bûnömért tökéletesen ele-
get tett, s engem az ördögnek minden hatal-
mából megszabadított és úgy megôriz, hogy
mennyei Atyámnak akarata nélkül egy hajszál
sem eshetik le fejemrôl, sôt inkább minden az
én üdvösségemre kell hogy szolgáljon. Ezért
Szentlelke által is engem az örök élet felôl biz-
tosít, és szív szerint késszé és hajlandóvá tesz
arra, hogy ezentúl Ônéki éljek. 

A Heidelbergi Káté nyitánya – e remek-

be szabott elsô kérdés és felelet – a boldog
keresztyén hit összefoglalása; örömbôl faka-
dó és örömmel elmondott vallástétel. Boldog
bizonyosság szólal meg benne arról, ami az
életet és a halált egyaránt átfogja: legszemé-
lyesebb ügyünkrôl, a vigasztalásról. Érdekes,
hogy Kálvin János a genfi kátéját avval kezdi,
hogy mi az ember feladata. A válasz erre az,
hogy Isten dicsôségére éljen. Ezzel szemben
a Heidelbergi Káté legelôször azt kérdezi: mi
a te egyetlenegy vigasztalásod – és ezt maga
Kálvin is jóváhagyta. Nem mondta: rossz
kezdés, rossz folytatás. Persze, ô is gondolha-
tott erre – mert így igaz –, hogy csak a megvi-
gasztalt ember tud Isten dicsôségére élni – és
alapvetôen mindannyian megtört szívû, vi-
gasztalásra szoruló emberek vagyunk. Ám ha
hagyjuk, hogy Isten megvigasztaljon bennün-
ket, utána már könnyebben élhetünk az Ô di-
csôségére…

Nagy Frigyes kastélyában ki volt írva a
falra: Qui bene latuit, bene vixit – Aki jól
rejtôzködött, az jól élt. Ámde aki ezt vallja, az
azt vallja, hogy az életem magántulajdon, úgy
csinálok, ahogy akarok, azt cselekszem, amit
akarok, mert nem látják. Ezzel alapvetôen
felesel a Káté elsô kérdésére adott válasz:
nem a magamé vagyok.

Mielôtt az ember bármit tesz, jó, ha tisz-
tázza a tulajdonviszonyt. Nem léphetek be
egy idegen házba, ha annak tulajdonosa nem
hív, nem használhatom más jármûvét, telkét,
pénztárcáját. Nem firkálhatom össze más
könyvét, házát, kerítését… Pont a saját éle-
tünket ne tisztázzuk: kinek a tulajdona ez az
élet? Azt gondoljuk, élhetünk úgy, hogy ezt
soha nem tesszük tisztába: kié vagyok?
Alapvetô félreértés, ha valaki úgy gondolko-
dik, hogy bár semmim nincs, de van ez a
puszta életem, amivel azt csinálok, amit aka-
rok… Ezért cigarettázhatnak a serdülô kama-
szok, mondván: a magam tüdejét teszem
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tönkre – titokban –, senkinek sem tartozom el-
számolással. Ily módon nézhetem a horrorfil-
meket, italozhatok, kábítószerezhetek – mert a
magamé vagyok. És végül ez odáig juthat,
hogy lehetek még öngyilkos is – elvégre én
rendelkezem az életem felôl. Bizony, félreér-
tésbôl fakadó gondolatok és cselekedetek
ezek! Aki a magáé, az nagyon szánalomra
méltó; az ki van szolgáltatva a testének, a kí-
vánságainak, a múló világ szeszélyeinek. Aki
magának él, az olyan, mint a kiközösített, akit
elkap a forgószél, és löki, taszítja ide-oda.  

A Káté tehát mindjárt az elején, a meg-
váltás jogán tisztázza a magántulajdont, és azt
mondja: ember, a te egyetlenegy vigasztalá-
sod az lesz, hogyha tisztába jössz azzal, hogy
nem a magadé vagy! Elszámolással és fele-
lôsséggel tartozol a te teremtô Istenednek –
éspedig testestôl-lelkestôl, mind életemben,
mind halálomban… Ô adta a testet, amely a
Szentlélek temploma (1Kor 6,19), Ô az, aki
bejelenti igényét mireánk: „Te az enyém
vagy!” Személyes hitvallásunk ezt visszhan-
gozza: „Igen, én a tied vagyok, Uram!”. Mi
tehát az, ami megvigasztal? A pénz, a hírnév,
az életerôre alapozott magabiztosság – vagy
valami más? Bizony, olyan vigasztalás kell az
embernek, amely szegényen is, gazdagon is,
árván is, de nagy családban is, egészségben is
meg betegségben is, gyermekkorában is meg
a halálos ágyán is egyformán megmarad neki,
egyformán vigasztal. Ez nem más, csak az a
bizonyosság, hogy nem a magamé, hanem az
én hûséges Megváltómnak, Jézus Krisztus-
nak a tulajdona vagyok, aki az Ô drága véré-
vel minden bûnömért tökéletesen eleget tett.
A bûn elválasztja az embert Istentôl. Alap-
vetôen az a mi bûnünk, hogy Isten nélkül aka-
runk élni: az önhatalmúság. Az a bûn, hogy
nem engedem Istent beleszólni az életembe –
mert ha engedném, akkor már természetes,
hogy nem lopnék, nem hazudnék, nem irigy-

kednék, nem lennék önzô, nem ütném meg…
Az az alapvetô baj, hogy én önhatalmú aka-
rok lenni: Isten nélkül akarok élni. Ámde Ô a
bûnbocsánat és az örök élet lehetôségét adja
nékem. A Káté az elégtételt és a szabadítást
hozza elénk; jelezve, hogy az ember mérhe-
tetlen és kifizethetetlen adósságát Krisztus
egyenlítette ki, amikor az adóslevelet átsze-
gezte (Kol 2,14). A Fiú váltságának és szaba-
dításának felismerése mellett az Atya megôr-
zô, gondviselô szeretetét is felismerjük. Ke-
resztyén emberekkel is történnek rossz dol-
gok, de biztosak lehetünk afelôl, hogy min-
den a javunkra szolgál. Isten nem azt akarja,
hogy sikeres életet éljünk, hanem hogy üd-
vösségre jussunk. Mindez természetesen a
Szentlélek bennünk munkálkodása által ér
célba. Önmagunk börtönébôl ugyanis csak a
Szentlélek szüntelen ösztönzô munkája sza-
badít ki. A hitvallás hármas tagozódása, a
Szentháromság titka ily módon nyilvánvaló
már az elsô kérdés-feleletében is. Bibliatanul-
mányozás vagy igehallgatás során észrevesz-
szük, hogy egyes részek, szakaszok jobban
megmaradnak szívünkben, emlékezetünkben.
Ez a Szentlélek belsô bizonyságtétele. Meg-
tartja azokat az Igéket. Ez formáló erôvé
válik. Szentlelke által így biztosít engem az
én Uram az örök élet felôl – mert, hogyha
nem maradnának meg bennem azok az Igék,
akkor eshetnék kétségbe, hogy nincs örök
életem. De az a tény, hogy rezonálok az Isten
szavára, bizonyos bibliai szakaszokra, ez már
azt mutatja, hogy engem az örök élet felé
vezet és nevel – és szív szerint késszé és haj-
landóvá tesz arra, hogy ezen túl Ônéki éljek.
Micsoda tehát az én egyetlenegy vigasztalá-
som? Az, hogyha valóban jól rejtôzködöm.
Ha jól rejtôzködöm – de nem magamban és a
dolgaimban, hanem Krisztusban rejtôz-
ködöm.

Összegyûjtötte: Dévai-Józsa Gábor
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A trolin történt...

Valamelyik nap jövök be dolgozni Buda-
kalászról. Utazom a zsúfolt trolibuszon. Nem
látok ismerôst a buszon a nagy tömegben, de
egyszer meghallok egy beszélgetést. A
következô párbeszédre leszek figyelmes.

– Hová utaztok anyukáddal?
– Az óvodába, a Fasori református óvodá-

ba, a Csipkebokorba. Már lehet, hogy a tesirôl
elkéstünk, de azért még jókat fogok játszani.

– Szeretsz óvodába járni?
– Igen – válaszoltak most ketten, az anyu-

ka és a gyerek –, mert nagyon jó ovi. Tetszik

tudni – folytatja az anya –, ha rosszak a
gyerekek, akkor is szeretik ôket. Nem rögtön a
sarokba állítással büntetnek, hanem inkább
elbeszélgetnek. Szeretettel és türelemmel nevel-
nek. Nagyon szeretünk oda járni. Majd nagy-
csoport után a Julianna iskolába megyünk.

Nem vettek engem észre. Én azonban még
nagyobb örömmel mentem aznap dolgozni,
mert nagy biztatást jelentett ez a beszélgetés
számomra. Milyen nagy áldás, ha az
óvodánkról a jó hír ilyen hangosan és vidáman
terjed!

Bényeiné Herman Katalin óvónô

Tisztelt Nevelôtestület, Kedves Szülôk!
Tanév végeztével a szülô számadást készít, hogy cseperedô gyermeke mennyit fejlôdött az

elmúlt esztendôben. Egy bátortalan, félénk kislányt bíztam egy évvel ezelôtt a fasori református
gyülekezet által fenntartott Csipkebokor Református Óvoda nevelôtestületének gondjaira. E
gyermek ma verset mond, segítség nélkül és bátran énekel, értelmesen visszamondja a hallott
mesét és az asztali áldást, finnül is elmondja, mivel egyik csoporttársuk finn anyanyelvû.
Néptáncóráiról is lelkesen beszél. Édesapja halálának tragédiáját nem volt könnyû feldolgoznia,
de a nevelôtestület számos tagja segítette ebben. Ez a kisgyerek ma már kiegyensúlyozott és
boldog, ha társaival óvodán kívül is találkozik, e közösség tagjának érzi magát.

Hálával és köszönettel tartozom ezért az óvoda minden nevelôjének! 
Isten segítse további munkájukat!

Csibi Kinga

Ballagó óvodásaink
F

otó: D
. M

.
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Kedves Gyerekek!
Hurrá!! Itt a vakáció!! Mindenki utazik, nyaral. Ki a hegyekbe, ki vízpart mellé. Van aki autó-
val, van aki vonattal vagy busszal, repülôvel. A Bibliában is van szó utazásról, ezért most ilyen
témájú feladatokat oldhattok meg.
Szép nyarat, élménydús heteket kívánok mindenkinek – és ugye találkozunk Sátoraljaújhelyen?

Zsó néni

1. Pál apostolnak meg-
térése után menekülnie
kellett Damaszkuszból.
Nem autóval tette, nem is
lóháton, hanem kosáron
eresztették ôt le a város-
falon. 
Segíts megtalálni a tanít-
ványoknak a téglák közöt-
ti utat!

2. Felismered, hogy ki kicsoda?
(Olvashatsz is róluk Jónás könyvé-
ben, az Apcsel 27–28-ban, illetve a
Jelenések könyvének 1. fejezeté-
ben.)

3. Ha szeretsz barkácsolni, nyaralásod
során elkészítheted ezt a vízimalmot.
Csak néhány ágacska és egy kis spárga
szükséges hozzá. A leleményes kis
szerkezetet úgy helyezd a patakba, hogy
a levelek a vízbe érjenek.
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EGYÉB ALKALMAINK
– Férfi bibliaóra következô alkalma szeptem-

berben lesz
– Pároskör a nyári hónapokban nem tart alkal-

mat
– Baba-mama kör nyáron szünetel
– Nôi imakör: minden hó 2. és 4. péntekjén du.

1/2 7–8 óráig. 
– Nôi kör legközelebbi alkalma októberben

lesz
– Párápoló tanfolyamot a nyár folyamán nem

tartunk
– Skót Misszió (VI. ker., Vörösmarty u. 51.)

szerdán du. 4 órakor bibliaóra 

FASORI FELKÉSZÍTÔ
Hitmélyítô sorozat küldetésünkrôl,

elkötelezetteknek.
– Szeptember 26. vasárnap 10 órakor
– Szept. 27 – okt. 1-ig, hétfôtôl péntekig este 

6 órakor

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI 
A FASORBAN

– Szeptember 18-án, szombaton 10–14 óráig
– Szept. 19-én, vasárnap 12–17 óráig

18 órakor hangverseny
Nyitott ajtóval várjuk templomunkba

a látogatókat fiataljaink idegenvezetésével.

FASORI EVANGÉLIZÁCIÓ
Hitébresztô sorozat örömhírrôl, keresôknek.

– Október 17. vasárnap 10 órakor
– Okt. 18–22-ig, hétfôtôl péntekig este 

6 órakor

ÚRVACSORAI ISTENTISZTELETEK
Minden hó utolsó vasárnapján de. 10 órakor

és 17 órakor tartunk úrvacsorai isten-
tiszteleteket. Mindkét idôpontban ugyanaz az

igehirdetés hangzik el a templomban.

KERESZTELÉS
Minden hó 1. és 3. vasárnapján tartunk

keresztelési istentiszteletet. 
A szülôknek, keresztszülôknek

fogadalomtételükre való felkészüléséhez 
két elôkészítô alkalmat tartunk:

a keresztelés hetében kedden és csütörtökön
17.30 órai kezdettel. 

KÖZÖS GYÜLEKEZETI CSENDESHÉT
SÁTORALJAÚJHELYEN

Gyülekezeti összhangzattan címmel, 
lélek- és közösségépítô hét augusztus 2–8-ig

hétfôtôl vasárnapig.

ÁLLANDÓ NYÁRI ALKALMAINK
Vasárnap de. 10 óra istentisztelet

de. 10 órakor összevont istentiszte-
let gyermekeknek 3 korcsoportban
1. összevont óvodás csoport
2. 1–4. osztályosok
3. 5–6. osztályosok
3 éves korig gyermekmegôrzô szol-
gálat

Szerda du. 6 óra bibliai közösségi óra
du. 1/2 7 óra Timóteus ifjúsági bib-
liaóra (20 éves kortól)

Csütörtök du. 3 óra gyülekezeti bibliaóra
Péntek du. 4 óra Dániel ifi bibliaórája

(16–20 éveseknek) torony földszint
du. 1/2 5 óra Mosoly ifi bibliaórája
(14–16 éveseknek) helyszín változó

Énekkari próbák nyáron megbeszélés szerint


