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VÁROSÉPÍTÕK
„A becsületesek áldása építi a várost, de a
bûnösök szája romlásba dönti.” (Péld 11,11)
Petõfi Sándor Nemzeti dal címû versében
a jövõrõl, a késõi utódokról szólt, azokról,
akik nem emlékeznek csupán az akkor élt
nagyjaikra, hanem áldó imádságban sorolják
el neveiket: „Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett
mondják el szent neveinket.” Nem ez hiányzik napjainkban? Az imádságos emlékezés
és az imádságos élet. A XIX. század magyar
költõi még tudták, hogy mit jelent az imádság, még értették, hogy milyen jelentõségû
az áldás és az átok fogalma, és nem vonatkoztatták el az élõ Istentõl. Kölcsey Ferenc
Himnuszában is áldásért imádkozik, ez a legelsõ és legfontosabb kérése: „Isten, áldd meg
a Magyart...” S mindvégig Isten világ- és
nemzetkormányzó hatalmának tudatában
fogalmaz. Milyen messze kerültünk mára ennek bizonyosságától. A mai magyar társadalomban nem általánosan, hanem sokkal inkább elvétve fogalmazódik meg az áldás utáni vágy, imádság. Kiüresednek a legszentebb
mondatok is, mint amilyen a Himnusz kezdõ
sora. Pedig ez a jövõ egyetlen esélye, reménye: Isten áldása. Enélkül minden súlytalanná
válik, nemcsak a szavak, mondatok, de az élet
is. Isten nélkül, az Õ áldása nélkül nem emelkedhet fel nemzetünk! S milyen jó, hogy mi,
Isten népének tagjai nem vetjük másba bizalmunkat, nem hagyjuk ki Urunkat a számításból, mi az imádságos emlékezés mellett,
imádságos élettel kívánjuk munkálni a város
épülését, felemelkedését.
Isten hozzánk szóló üzenete errõl beszél,
ennek útját mutatja be. Salamon király rövid
ellentétpárokban adja át Istentõl ihletett kijelentéseit. Két útról szól, ahogyan a Szentírás
egésze errõl tesz bizonyságot. Az egyik út az

áldás útja, a másik az áldatlanságé. Az egyik
az Istenhez tartozás útja, a másik az istentelenségé. A Biblia sohasem rövid távon szemlélteti ezeknek következményeit, hanem mindig hosszú távon, sõt végeredményben az
örökkévalóság szempontja szerint. „A becsületesek áldása építi a várost, de a bûnösök
szája romlásba dönti.” Ezek a versek egyfelõl
az igaz, a becsületes, az Isten útján járó emberek jótékony, közéletre gyakorolt hatásáról
szólnak, másfelõl pedig a bûnös, hamis, nem
egyenes beszédû és életû, Isten útját elhagyó
emberek rossz, a közéletre gyakorolt ártó hatásáról beszélnek. Egyszerûen kifejezve az
egyik felemel és épít, a másik romlásba dönt.
Óriási a különbség, azt hiszem, világosan érthetõ ez számunkra. Az igazság a közösség
éltetõ ereje, az igazból erõk áradnak, jó tanácsai, intései, példája, imádsága által. Azonban fordítva is áll, a hamisság a közösség
romboló ereje, negatív erõk áradnak belõle,
amelyek rossz példát adva veszedelembe
visznek.
Mindez nem egy elméleti fejtegetés, hanem
a valóság pontos diagnózisa, leírása. S itt nagyon komoly a felelõssége mindnyájunknak.
Sajnos gyakran csak odáig jutunk, hogy a
hamisság, a romlás láttán csak azokra tekintünk, akik nyilvánvalóan rossz úton járnak.
Pedig elõször önvizsgálatot kell tartanunk.
Mert nem az a kérdés csupán, hogy a romlás
erõi munkálkodnak-e a környezetünkben, hanem az, hogy a felemelkedés, az építés erõi
munkálkodnak-e általunk? Hiszen a mi küldetésünk az, hogy világítsunk ott, ahol sötétség van. Felszabadítsunk ott, ahol elnyomás
van. Reményt öntsünk a szívekbe ott, ahol
reménytelenség van. Hidakat építsünk ott,
ahol szakadékok tátongnak. Jó hírt mondjunk
ott, ahol a hírek letaglózzák az embereket.

Magvetés
Ott legyünk azok mellett, akiket elhagytak.
Segítsünk ott, ahol segítségre szorulnak. Sebeket kötözzünk ott, ahol megsebeznek. Igazat mondjunk ott, ahol hazudnak. Becsületesek legyünk ott, ahol becstelenek az emberek. Ne adjuk fel a harcot az igazságért, az
igazságosságért, a valódi szabadságért.
Jézus azt mondta: „Ti vagytok a föld sója.
Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét
visszaadni? Semmire sem való már, csak arra,
hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti
vagytok a világ világossága. Nem rejthetõ el
a hegyen épült város. Lámpást sem azért
gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a
lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek
a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok
az emberek elõtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsõítsék a ti mennyei Atyátokat.”
(Mt 5,13—16). Felelõsséget és hatalmas lehetõséget magában rejtõ kijelentés ez. Só és
világosság. A romlás, a bomlás ellen sóként,
a sötétség oszlatójaként, világosságként kell
élni. Jézus azt mondja, nem vesztheti el ízét,
vagyis erejét, hatását az Õ követõje. Nem rejthetõ el a világossága, nem tehetõ véka alá,
hatnia, látszódnia kell. Vagyis be kell tölteni
a feladatot, a megbízatást, a küldetést, amire
hívattunk. Hatékonyan és nyilvánvalóan ellenerõt kell kifejteni. S nem emberi erõforrásokkal, hanem mennyeiekkel. Nem magunkban bízva, hanem a Mindenható Istenben. Imádsággal, hittel, áldással. Mert az áldott ember erõforrásai hasonlíthatatlanul többek, mint az istentelenéi. Ezt kell valóban hinnünk, eszerint kell élnünk és tennünk mindent. Mi nem valami jobban hiszünk, mi a
hatalmas Istenben hiszünk, mi azt a Jézus
Krisztust követjük, Aki a kereszthalált is vállalta értünk, hogy bennünket kimentsen a jelenvaló gonosz világból. Mi azt az élõ Urat
hívjuk segítségül, Aki lefegyverezte a gonoszság lelki hatalmasságait, Aki legyõzte
a halált, feltámadt dicsõségesen, és Aki ki-
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jelentette, hogy Övé minden hatalom menynyen és a földön. Szentlelke velünk van, s
ha Õ velünk, kicsoda ellenünk? Teljes szívünkkel kell hinnünk és vallanunk mindezt.
Nem tehetjük le a zászlót, látva a reménytelennek látszó harcot, nekünk élõ reménységünk van!
Egy tucat egyszerû ember igaz, élõ hittel
meghódított egy egész birodalmat 2000 évvel
ezelõtt. Lehetõségeik emberileg sokkal behatároltabbak voltak, mint a mieink, és mégis
diadalt arattak. S ma is szerte a világon, ahol
élõ hittel, engedelmesen, becsületesen élnek
Isten gyermekei, nem marad nyomtalanul az
életük. Városunk, nemzetünk felemelkedésének Isten áldottai a letéteményesei. A bûnösök szája romlásba dönt, de a becsületesek
áldása épít és felemel! Nagy a tét ma is, mint
mindig. Rabság vagy szabadság, félrebeszélés vagy becsületes igazmondás. Szembenézés a valósággal, az igazsággal, és Akiben
mássá lesz a valóság, Jézus Krisztussal. Õreá
nézve bátorságot kapunk. Így olvassuk Dániel könyvében: „De azok, akik ragaszkodnak
Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez.”
(11,32). A legnagyobb baj a hiányos, vagyis
hamis istenismerettel van. Hiszen ha nem látjuk Õt annak, Aki valójában, akkor nem merjük bátran tenni, amit tennünk kell. Az ifjú
Dávid nem vakmerõ volt, hanem Isten-ismerõ
Góliáttal szemben.
Mi is lehetünk szabad, becsületes emberek
Jézusért és Jézusban, akiknek áldott élete felemelkedést jelent a környezetüknek. Nem
igaz az, hogy kevesen vagyunk és erõtlenek.
Elegen vagyunk, mennyei erõvel felruházva,
ha hiszünk. „»Az én igaz emberem pedig hitbõl fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem.« De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsid
10,38—39). Ámen.
Somogyi Péter
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2016 IS LEGYEN JÉZUSÉ!
Fõgondnoki beszámoló 2015-rõl
Michigan államban a keresztyén családok
úgy tiltakoznak a karácsony ünnepének elvilágiasítása ellen, hogy a házuk elé kitûznek
egy táblát, amelynek két oldalán két felirat
áll: „It’s correct to say Merry Christmas!”,
illetve „Jesus is the reason for the season”.
Az elsõ azt jelenti, hogy helyes azt mondani,
kívánni, hogy Boldog karácsonyt! Ezt azért
hangsúlyozzák, mert egyfajta társadalmi nyomás érezhetõ, hogy csak Happy holidayt,
azaz boldog vakációt kívánjanak az emberek, az nem sérti a nem keresztyének érzékenységét. A másik mondat azt jelenti, hogy
igenis Jézus miatt ünneplünk, hiába sugallják mások, hogy a karácsony egy világi ünnep, a szereteté, vagy a Mikulásé, vagy akármié, ez az ünnep Jézusé és a keresztyéneké.
Hálát adhatunk érte, hogy nekünk itt, a Fasorban, vagy bárhol az országban — egyelõre —
nem kell táblával protestálnunk, hogy a valódi karácsonyt, Jézus születését ünnepeljük, és nincs nyomás, hogy ne kívánjunk
egymásnak boldog karácsonyt. De ha lenne
ilyen nyomás, akkor itt, a VII. kerületben
valószínûleg kevés ház, ajtó elõtt lenne
ilyen, Jézus mellett kiálló tábla. Ezért kell
nekünk minden eszközzel hirdetnünk az
evangéliumot. És nem csupán lelkileg feltöltekezünk a Fasorban, hanem szolgálnunk,
missziót végeznünk, továbbadnunk másoknak a kapott kincseket.
Isten kegyelmébõl az elmúlt esztendõben
sok kisebb-nagyobb lépést tehettünk ennek
érdekében. Elkészült és elindult teljes pompájában a fasor.hu. Lehet még bõvíteni, szépítgetni, de hívogat, és naprakészen minden
fontos információ megtalálható rajta a gyülekezeti életrõl. Tavaly tavasszal elsõ alka-

lommal csatlakoztunk a Szeretet-híd mozgalomhoz. Egy kis csapattal kitakarítottuk a környezetünket a VII. kerületben a Rottenbiller
utcától a Lövölde térig. Ezt idén májusban
szeretnénk folytatni. Ide tartozik ugyanakkor,
hogy valahányszor, amikor az elmúlt években
saját templomunk takarítását hirdettük meg,
alig-alig mozdult meg a gyülekezet, megértettük, hogy ezen a szomorú helyzeten sürgõsen változtatnunk kell!
Elõször voltak kiemelt hónapjaink. A február a diakóniáé volt, a diakóniai munkára,
szolgálatra fókuszáltunk, megerõsödött a
csapat, és hálát adhatunk, hogy munkába állhatott gyülekezetünkben hivatalosan is egy
fõállású diakónus Fehér Mariann személyében. Októberben zajlott az ifjúság hónapja,
sok-sok áldással. A kerület felé is volt ennek
üzenete, megható volt, ahogy fiataljaink a vasárnapi istentisztelet elõtt a kapuban énekelve
fogadták az érkezõket, és hirdették az evangéliumot a járókelõknek. Fiataljaink nagy lelkesedéssel készültek erre a hónapra, és remélem, hogy nem tûnik el ez a hónap nyomtalanul — megmaradnak az ajándékai. Kicsit fájt
a szívem, mert a gyülekezetbõl elég kevesen
vették át a fiatalok által készített lelki ajándékokat. Bízom benne, hogy ezt a hónapot
még meg tudjuk ismételni.
Hatodéves teológusként csatlakozott gyülekezetünkhöz Édes Gábor, aki az ifjúsági szolgálatot is felvállalta, Isten áldja meg terveinket, hogy ez a szolgálat még jobban kibontakozhasson, a fasori fiatalság tovább erõsödjön. Mi ehhez minden támogatást szeretnénk
megadni. Ide tartozó örömünk az is, hogy a
cserkészet is ismét elindult, kívánunk áldott
növekedést a fasori Hajnal cserkészcsapatnak!
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Az idén is két kiemelt hónapot tervezünk,
a gyermekekét és az idõsekét — a szervezõmunka még elõttünk áll.
Nyáron legtöbbünknek meghatározó élmény lehetett a sátoraljaújhelyi többgenerációs gyülekezeti hét, tábor, amelyen több mint
400-an vettünk részt, együtt épülhettünk
lelkiekben, hitben, és mint közösség is. A sarokkõre, Jézus Krisztusra építkezve. Felejthetetlen élményekkel térhettünk haza. S talán
hazai, gyülekezeti szállóigévé válhatott: Fasor, szeretlek!

A hívõ amerikaiak adventi jelzése:
„Jézus az ünnep oka”
Új kapcsolatokat épített az Úr zilahi testvéreinkkel, akikkel már Sátoraljaújhelyen
együtt lehettünk, imádkozunk azért, hogy a
két gyülekezet közötti kapcsolatot az Isten
még szorosabbra fûzze. Tervezzük, hogy tavasszal meglátogatjuk zilahi testvéreinket.
Áldás volt a holland—magyar ifjúsági héten
is, és örömmel hirdetem, hogy áprilisban Balatonszárszón készülünk a papendrechti
gyülekezettel közös holland—magyar csendeshétre. Már le van foglalva a szárszói konferenciatelep a nyári, augusztusi házaspároscsaládos hét helyszíneként is. Szervezõdik a
fiatal felnõttek nyári hete is.
2015-ben volt két áldott hetünk, igehirdetés-sorozatunk: a februári hitmélyítõ héten a
gyümölcsözõ munkamegosztásról, az õszi
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evangelizáción a boldog menekültekrõl tanított bennünket Isten Somogyi Péter igeszolgálataival. A gyümölcsözõ munkamegosztás
dolgában még jó lenne elõrébb lépni, ezt a
tanítást újra és újra meghallgatni. Ezt a honlapon megtehetjük! Sok tartalmas, áldott alkalom volt az elmúlt évben, férfi, nõi csendesnap, nevelési sorozat, itt volt a Házasság
hetének nyitóeseménye, itt zajlott a Béres Ferenc énekverseny, az Éneklõ Ifjúság alkalma,
volt egy táncestünk, egy vizsolyi kirándulásunk — bocsánat, ha nincs mód mindent felsorolni.
Nagy hála van a szívünkben azért, hogy
2015 márciusában elindulhatott gyülekezetünkben a Siloám misszió Szabó Ágnes testvérünk vezetésével, aki régóta szívén viselte
a szenvedélybetegek, függõségben élõk szabadításának ügyét. Az Úr áldását kívánjuk
erre a csoportra és a szolgálatra. És lelkipásztorainktól tudom, hogy tavaly õsszel milyen
nagy áldás övezte a Kereszt-kérdések-sorozatot is, a korábbi tapasztalatokkal ellentétben
tavaly nem morzsolódott le senki, együtt maradtak a csoport tagjai, akik reménység szerint választ is kaptak kereszt-kérdéseikre. Áldom az Urat, mintha kicsit megerõsödött
volna 2015-ben a gyülekezeti imaközösség —
ezért még tovább imádkozunk, hívogatom a
testvéreket.
Az elmúlt év hatalmas eredménye, hogy
elkészült a fasori orgona, megszólalt a hangszer, Pálúr János testvérünk vezetésével egy
15 éves áldott fejlesztés, felújítás fejezõdhetett be. Adjunk ezért hálát! S bár vannak még
kisebb-nagyobb feladatok hátra, máris csodálatos hangversenyeknek adhatott otthont a
templom. Az orgona hivatalos átadása a Fasori Orgona Napok keretében március 8-án
lesz, gazdag program várja a hangszer iránt
érdeklõdõket. És készülünk õsszel egy Fasori
Orgonafesztiválra, melyen világhírû külföldi
orgonamûvészeket láthatunk vendégül egy-
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egy hangversenyen, Isten dicsõségére. Örömünk az is, hogy a legnagyobb közösségi
portálon népszerû a Fasori Zenés Esték oldal,
ennek segítségével mintha több érdeklõdõt
sikerülne behívni templomunkba. A zenés alkalmak sorában kiemelkedõ volt Michael
Card adventi koncertje is, amelyen gyülekezetünk kórusa is felléphetett. Ha a mûvészeteknél tartunk, és a világításnál, a Pesti Vigadóban megmutathattuk magunkat: Gránitz
Miklós fotómûvész centenáriumra készített
fasori fotóiból volt látható szép kiállítás a rangos épületben.
2015 végétõl minden hónap harmadik vasárnapján zenés istentiszteletet tartunk, ilyenkor fasori muzsikusaink kísérik a gyülekezeti
énekeket, és 2016-tól az istentiszteletek elején
Bach-orgonamuzsika szól.
Sajnos még mindig fegyelmezetlenek vagyunk, nagyon sokan késnek, kérem, legyünk
fegyelmezettebbek, figyeljünk arra, hogy idõben érkezzünk meg az istentiszteletekre!
Ami a kollégiumot illeti, tavaly öt évre bizalmat szavazott a presbitérium Filep Zoltánnak a Budapest-Fasori Református Kollégium vezetésére, sok új pedagógus érkezett hozzánk, és vezetõváltás történt az óvoda élén. Szabóné Vörös Katalin nyugdíjba
vonult, én most ismét szeretném megköszönni sok éven át tartó áldott szolgálatát, a
helyét Zila Péterné vette át, akinek munkájára, életére áldást kívánunk. Imádkozunk
az óvodafejlesztés ügyéért. Tavaly a tervek
elkészültek a volt Julianna-épület teljes átalakítására, a kert kialakítására. A pályázat
kiírására várunk, és bízunk a mi Urunk szeretetében.
S ha már építkezés: elkezdtük templomunk veszélyben lévõ színes üvegablakainak renoválását, mindhárom ablak esetében
az íves üvegablakok kõ osztópilléreinek
tartószerkezeti megerõsítésére futotta az
erõnkbõl — nagyon köszönjük és hálát adunk

a testvérek, a gyülekezet nagyarányú,
odaadó adakozásáért, támogatásáért, jelezzük, hogy az ablakok felújítását folytatni
szeretnénk 2016-ban.
Nagyon jelentõs, komoly támogatásokat,
adományokat kaptunk 2015-ben is a testvérektõl egyéb feladatainkra is, hálás szívvel
köszönjük az adományokat! Nem helyes,
hogy ritkán hirdetjük az adakozás lehetõségét, noha az adakozás az istentiszteletünk része!
Végül az adatok 2015-bõl. A választói
névjegyzékünk 710 nevet tartalmaz. Ez kis
létszámcsökkenést tükröz, de sajnos az is
igaz, hogy sokan, akik közösségünk tagjai,
kérésünk ellenére nem tartották fontosnak,
hogy bekerüljenek a névjegyzékbe. Kérjük,
hogy 2016-ban jobban figyeljünk erre! Külön kérjük erre a 18. évüket betöltött fiatalokat!
Tavaly 42 fõt kereszteltünk meg, közülük
hárman felnõttek voltak, és 30 fõ konfirmált
gyülekezetünkben, közülük 8 felnõtt. 25 házaspár — köztük 9 „tisztán” református pár —
kért templomunkban áldást házasságára, és
szomorú, de 77 temetésünk volt. A komatáli
szolgálatok számításai alapján közel 20
„fasori baba” született gyülekezetünkben, illetve ennél nyilván még sokkal több, akikrõl
esetleg közvetlenül nem tudunk. Az Úr áldja
meg ezeket az újszülötteket, és azokat is, akik
felnõttként születtek Krisztusban újjá gyülekezetünkben!
„Jesus is the reason for the season” — Jézus
miatt van az ünnep, róla „szól” a szezon. Én
ezt kicsit továbbgondoltam, megtoldottam
egy szócskával: „Jesus is the reason for the
Fasor-season”. Azt mondom, gondolatban tegyük ki a saját táblácskáinkat a fasori kertbe,
vagy a templom elé, és adjuk át egész 2016unkat Jézus Krisztusnak!
Devich Márton
fõgondnok
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FASORI ORGONAAVATÓ NAPOK
A fasori orgonaépítés legfontosabb dátuma
következik az idei év március 8-án: avatókoncerten mutatkozik be teljes szépségében
a 103 éves Angster-orgona, melynek több
mint 13 éven át tartó felújítását és bõvítését
a Pécsi Orgonaépítõ Manufaktúra végezte el.
Ennek a megújulásnak számomra legkedvesebb része többek között az, hogy az eredeti
hangszer visszanyerte a XX. század közepén
elveszített, 1913-as hangképét. A munkálatok
nem álltak itt meg, hanem olyan orgona született, mely hazánkban elõször visz el egy
Angster-orgonát az orgonaépítészet ama történelmi idõszakába, mely magát az építõmestert is maradandóan inspirálta. Ma is meghat
Angster Józsefnek Párizsból Pécsre költözése
azzal a különleges szándékkal, hogy „megírja” a magyar orgonatörténet — mi már tud-

Az orgona új, karzati játszóasztala
és mechanikája

juk — leggazdagabb fejezetét. Talán nem meglepõ, hogy amikor családommal Párizsból
hazaköltöztünk, teljes mértékben tudtam
azonosulni Angster törekvéseivel. Mára többszörösen meggyõzõdtem arról, hogy a két élményanyag felerõsödve adta meg orgonafelújításunk fõ szakmai irányait. A Cattiaux mûhellyel való együttmûködés valódi francia stílusú hangzást adott a hangszerhez. Nagy örömmel tapasztalom, hogy valahányszor bemutatom az orgonát, azonnal visszaigazolja az
elmondott jellegzetességeket. Két játszóasztalon keresztül az orgonista szinte mindent
megkap, amit egy jó hangszertõl várhat: a fenti
játszóasztal reprezentálja a teljes hangszert, a
mechanikán keresztül érezni lehet a szelep
nyitását, nõtt a hangterjedelem, és a központi
elektronikus vezérlés is ide került. Megtartottuk az eredeti asztalt, ez mûködik lent. Szinte
teljesen visszahozza az eredeti játékélményt,
innen hallhatók a valódi arányok és a fent beregisztrált hangszínek is elõhívhatók. Hányszor tapasztaltam már, hogy egy szép orgona
hangzását mindig egy jó gondolatmenet építi
fel, mely esetünkben gyönyörûen tükrözõdik
a hangszerbõl. Hasonló gondolkodásmód
szervez egységgé egy szimfonikus zenekart és
kelt döbbenetes hatásokat a hallgatókban.
Magam, aki zeneakadémiai tanulmányaim
idején folyamatosan szembesültem azzal, milyen esélytelen egy új orgona elképzelése idehaza, hálatelt szívvel tapasztalom, hogyan cáfolt rá minderre Isten csodatétele. Arról van
szó, hogy az istentiszteleti zene, a magyar orgonaépítés, az orgonamûvész-képzés, kultúránknak minden ide vonatkozó területe egy
korszakhatárt lép át a fasori orgonával, hiszen
ez a hangszer alapvetõen megadja a lehetõségét annak, hogy amink van, az mostantól
ne rejtett erõforrás maradjon. A hosszú idõn
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át mûködõ 10 regiszteres kisorgona teljesen
átformálta a látásmódomat, megújította improvizációs stílusomat, és rávezetett arra, hogyan lehet folyamatosan új lehetõségekre lelni, ha már úgy tûnt, elérkeztünk a határig. Ha
visszatekintek az elsõ kiadott prospektus óta
eltelt 15 évre, lenyûgözõ élményként tárul
elém, hogy az Istenbe vetett hitbõl hogyan lett
látható valóság, és a nehéz idõszak hogyan
szolgálta a jobb megoldások ügyét. Mennyi
mindent megtanulhattam szakmailag, emberileg és hitben értékelni, amibõl vajmi keveset
láttam volna, ha a kész hangszer az ölembe
pottyan. „Aki sírva indul, mikor vetõmagját
viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza!” —
olvashatjuk a 126. zsoltárban. A Fasori Zenés
Esték 2016-os füzete felsorolja az orgonaavató napok programját, melyek mindenki számára nyitottak. Az orgonabemutatók különféle
csoportok számára jöttek létre. Így március 4én pénteken 11 órakor szakmai bemutató lesz

orgonaépítõk, zeneakadémisták, orgonamûvészek számára. Szombaton 10 órára zeneiskolák jelentkezhetnek be.Vasárnap 17 órakor orgonaavató istentisztelet lesz kórusok
közremûködésével, Szabó István püspök igehirdetésével. Hétfõn 8 órakor a Julianna iskola
tanárainak, diákjainak és az érdeklõdõ szülõknek mutatom be az orgonát a hétkezdõ reggeli
áhítat keretében. Örömöm még teljesebb lesz,
ha március 8-án 16 órakor református lelkészek számára megmutathatom, hogyan szolgálja az igehirdetés ügyét egy újjáépített hangszer. Az orgonaavató napok a 18 órakor kezdõdõ hangversennyel zárulnak.
A választott mûsorral az volt a szándékom,
hogy aki végighallgatja, minél többet megértsen a hangszer eredeti és újonnan nyert jellegzetes hangjából és a felújításhoz vezetõ
okokból, de általában is az orgonamûvészet
lenyûgözõ szépségeibõl.
Pálúr János

2015. december 6-án eljött a rég várt pillanat, melyre 16 éve készül a gyülekezet: a rekonstrukciós és korszerûsítõ folyamat a végéhez ért, és elsõ alkalommal szólalhatott meg
az orgona abban a formájában, ahogy azt még az eredeti tervek alapján megálmodták az
akkori tervezõk. A templom zsúfolásig megtelt. Az orgona gyönyörûen szólt és szól azóta is
Pálúr János keze alatt, aki 18 évvel ezelõtt ezen a vasárnapon kezdte meg fasori orgonistahivatását, majd oly sok év szárnyaszegett szolgálata után végre kiteljesedve dicsõítheti
tálentumaival Urunkat, felnyitva a kincsesláda fedelét, melybõl megcsillan a gyönyörû
hangszerben rejlõ lehetõségek végeláthatatlan gazdagsága. Hol elérzékenyülve, hol fellelkesülve, hol elgondolkodva hallgathattuk az elsõ koncerten játékát.
Rozsinszky Emília

Rendelkezhetünk adónk 1+1%-áról
EGYHÁZUNK ÉS FASORI INTÉZMÉNYEINK JAVÁRA
Az egyházi 1%-ot felajánlhatjuk
a Magyarországi Református Egyháznak, technikai szám: 0066.
Az alapítványi 1%-kal támogathatjuk
— a Fasori Orgona Alapítványt, adószáma: 18168688-1-42,
— a Csipkebokor Református Óvodai Alapítványt, adószáma: 18198984-1-42,
— a Szabó Imre Alapítványt, adószáma: 18004755-1-42.
Köszönünk minden beérkezõ adományt!
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SZENVEDÉLYE A BIBLIA
Michael Card és barátai koncertje templomunkban
Tavaly adventkor ismét Magyarországra látogatott a világhírû amerikai evangéliumi
énekes, Michael Card, akinek albumai több
mint 4 millió példányban keltek el eddig. Barátaival, Chenoa Alamuval és Jeff Taylorral,
valamint a fasori gyülekezet kórusával templomunkban adott koncertet.
A padsorok nem teltek meg egészen, s mi,
akik ott voltunk, az est feléig vártuk, hogy a
jól ismert dalok, köztük az El Shaddai egyszer
csak felcsendül. Aztán azon vettük észre magunkat, hogy ez a fajta várakozásunk fokozatosan alábbhagy, mind jobban belemerülünk Michael Card világába. Visszarepültünk
több mint 2000 évvel az idõben, ott álltunk a
betlehemi jászolnál, hallottuk az angyalok

énekét, magunk elõtt láttuk Máriát, átéreztük
József vívódását, és közben megtapasztaltuk:
egy koncert is tud imádság lenni, igehirdetés,
tanítás, Isten üzenete.
HOGYAN LEHETSÉGES EZ?
Karácsony Isten Fia születésének az ünnepe.
Megváltó született! Tudjuk ezt, a szívünkbe
van írva, mégis a legritkább esetben jut
eszünkbe, hogy gondoskodásra szoruló védtelen kisgyermekként lássuk Õt. Sokkal inkább magunkat tartjuk védtelen gyermeknek,
akik az Õ vigasztalását kérjük, várjuk. Pedig
Õ is így kezdte, mint valamennyien! S ennél
a pillanatnál idõzött el decemberi koncertjén
Michael Card. Valaki megszületik erre a vi-

Michael Card és zenésztársai a fasori kórussal
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lágra, ezerféle inger éri, az anya közelségére,
szeretetére vágyik, mosolyog, ha dajkálják,
és sír, ha éhes vagy álmos, esetleg más szüksége van.
A kis Jézusnak énekel József. Megrendülten tartja karjaiban, s azt kérdezgeti:
„Hogyan lehetséges ez, hogy ez a baba oly
békésen alszik? Uram, tudom, hogy Õ nem
tõlem van. Nem az én húsom, nem az én vérem, Mégis, Atyám, engedd, hogy ez a baba
Az én szeretett fiam legyen. Atyám, mutasd
meg, hogyan legyek részese a tervednek? Hogyan tud egy ember az apja lenni az Isten
Fiának?” József átérzi a feladat nagyságát, s
már-már erõn felülinek találja. A dalszövegek
elénk hozzák a világba épp csak megérkezett
Jézust. „Olyan picurinak látszik, az arca és a
kezei annyira tökéletesek, És amikor sír, a
Nap elbújni látszik, De amikor nevet, újra kisüt. Hogyan lehetséges ez? Atyám, mutasd
meg, hogyan legyek részese a tervednek? Hogyan tud egy ember az apja lenni az Isten
Fiának? Uram, egész életemben egy egyszerû
ács voltam. Hogyan neveljek egy királyt?”
ISTEN VÉGSÕ SZAVA
Egy másik ének a Kis Jézushoz szól: „Hadd
töröljem le szemeidrõl a könnyet. Úgy sírsz,
mintha mindjárt megszakadna a szíved, Jaj,
ne töltsd életed elsõ éjszakáját ébren! A pásztorok itt, körülötted nem akarnak semmi roszszat. Csak a karjaikban szeretnének tartani,
hogy dédelgessenek, mint ahogy a bárányokat szokták. De Te túl kicsi vagy, hogy ezt megértsd. A mezõkön bõgõ tehenek is Királyuknak
akarnak altatódalt zengeni, hogy csitítsák ezt
a fájdalommal teli, ijedt sírást, mely áthatol
az éjszaka csöndjén.”
A dalok elõtt lebilincselõ közvetlenséggel
magyarázta el, hogy saját családja életébõl
merített ihletet. Egy-egy szöveg megírása
elõtt feleségét kérdezgette, milyenek voltak
gyermekeik, amikor megszülettek. Hogy néz-

tek ki, mit csináltak, milyen hangokat hallattak. (Két fia és két lánya felnõtt, az énekes
30 éve él Susannal házasságban.)
A szószék felett láthattuk kivetítõn az angol
és magyar nyelvû szöveget, s belénk hasított
a felismerés: „Õ Isten formájában lévén nem
tekintette zsákmánynak, hogy egyenlõ Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett.” József dala Jézushoz szól: „Hadd töröljem le
szemeidrõl a könnyet!” S mi tudjuk, Õ az,
aki letöröl minden könnyet a szemünkrõl. Az
amerikai énekes szövegei egyszerre költõiek
és biblikusak. A végsõ szó (Ige) címû dalába
magát az Evangéliumot sûrítette: „Amikor
azonban az Atya bölcsessége meg akarta ismertetni velünk szeretetét, Akkor ezt egy tökéletes végsõ szóval fejezte ki. A Megtestesülést választotta; így született meg a Fiú.
Isten végsõ szava Jézus volt, ezután már nem
volt szüksége több szóra. Egy hús-vér Igét
választott, hogy vére folyhasson, és egy isteni
utat készíthessen elõ. Így született meg a
gyermek, aki majd meghal azért, hogy ez az
Út az enyém lehessen.” A templom akusztikája is hozzájárult ahhoz, hogy gyönyörûen
szólaltak meg a dalok, amelyeket Card gyülekezetünk kórusával adott elõ.
KÉRÉS
Card szövegei hosszú ideig érlelõdnek, elsõsorban nem elõadómûvésznek tartja magát,
hanem igehirdetõnek, Biblia-magyarázónak,
s szigorúan a Bibliából merít, és persze abból,
ami vele és családjával történik. A dalokban
ott van egész élete, minden öröme, könnye,
fájdalma, vigasztalása, szenvedése, az önmagával és Istennel harcolt harcok. Ha valamit
nem ért a Szentírásból, lelkipásztor barátaitól
kér segítséget.
Interjúiban elmondta, Nashville-ben, az
USA-beli Tennessee államban nevelkedett,
ahol családja tagja volt a helyi baptista gyüle-
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kezetnek. Szülei gyermek- hittanoktatói szolgálatot végeztek, így már egészen kis korától
megérintette az evangélium. Személyesen is
nagy hatással volt rá, amikor nyolc évesen
megértette, Krisztus nem egyszerûen meghalt
a kereszten, hanem õérte halt meg.
Már fõiskolás évei alatt elkezdett dalokat
írni, amelyeket maga adott elõ. Ifjú korától
vezeti a Zsoltárok könyvébõl való Ige: „Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú, ha nem
a Te beszédednek megtartása által?” Iránymutatást jelent számára, hogy egyedül Isten
szavához igazítsa életét. Nem egy kreált elõadómûvész, aki rajongó tábora miatt vesz fel
egy szerepet. Amirõl ír és énekel, a mögött az
élete van. A hite. Az Úrba vetett mélységes
bizalma. Kõsziklának tartja Jézust, Facebookoldalán szenvedélyének nevezi a Bibliát, s legfõbb küldetése, hogy elmondja az embereknek: Krisztus a Te életednek is Megváltója.
Keresd Õt, ismerd meg a Bibliából. Ne elégedj
meg azzal, amit hallasz róla, akárcsak egy igehirdetés során a templomban vagy egy keresztény koncerten, hanem vedd kézbe, tanulmányozd! Hívd oda a gyermekeidet is, imádkozzatok együtt, ismertesd meg velük, hogy megtanulják megérteni a Bibliát, Isten szavát, ami
az életre visz. Ezért vállal evangelizációs szolgálatot zenéjével, s utazik el Kínától Afrikáig
a Föld legtávolabbi pontjára is. Ennek ellenére
nem tartja magát misszionáriusnak, csupán
segíteni akarja az õ munkájukat.
A Fasori Harangszónak arról beszélt, örömmel tért vissza Budapestre, nagylelkû, vendégszeretõ barátokra talált itt, akiknek a közösségben rejlik az erejük. Elismerõen fogalmazott kórusunkról: „nemcsak szavakat énekeltek, szívbõl jött daluk.” Láthatóan fáradt
volt. Délben szállt le a gépük, s alig pár óra
maradt a közös próbára, pihenésre pedig végképp semmi. Jó volt hallani, hogy az élet ilyen
egyszerû dolgában is volt egy tanítása: „Ha
harcolunk a fáradtság ellen, csak még jobban
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kimerülünk. De van egy pont, amikor megkérem az Urat, fordítsa a fáradtságomat békévé, s akkor megbirkózom vele.”
Cseke Hajnalka
Székely Gábor kórusvezetõ:
„Nagy kegyelem önmagában az, hogy ezek
a dalok megszólalhattak Magyarországon, ráadásul itt, a Fasorban. Michael Cardnak nemcsak a hangján, az egész személyiségén átsugárzik, hogy szereti Jézust, mint amikor egy
hõsugárzóhoz közelítünk, és érezzük a melegét. Hiteles, evangéliumi lelkületû ember,
akinek jó a közelében lenni, és akinek minden
dala Jézusnak és Jézusról szól. Nagy örömünk volt, hogy más gyülekezetekbõl is csatlakoztak énekesek a kórusunkhoz, így gyülekezetközivé vált ez a szolgálat, ezúton is
szeretném megköszönni nekik ezt. Szintén
hálásak vagyunk zenei és nyelvi segítõinknek, mert a darabok ilyen szempontból nem
voltak könnyûek, nagyon más stílusúak, mint
ami számunkra megszokott, és az angol kiejtés finomításában is szükségünk volt segítségre. Mindannyiunknak magával ragadó élmény volt ezeket a dalokat elõadni, hiszen
bár könnyûzenei stílusú, de zeneileg nagyon
igényes kórusfeldolgozások.
A dalszövegekben — ahogy a dalok közötti
átvezetésekben is — ízelítõt kaphattunk abból
is, hogy Michael milyen mélyen és szenvedélyesen kutatja és ismeri a Bibliát. Ugyanakkor meglepett, de egyben fel is szabadított
minket, hogy õ és zenésztársai milyen nagy
szabadságot engedtek meg maguknak (és nekünk is) a zenei megvalósítás terén, ami részben abból is fakad, hogy õk — helyesen — a
zenét teljes mértékben az igehirdetés eszközének tekintik. Noha két hónapon át kemény
munkával és nagy izgalommal próbáltunk,
készültünk az alkalomra, a koncert alatt ezt a
felszabadultságot élhettük át mi is, amiért
mindenekelõtt Istennek szeretnénk hálát adni.”
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HÛSÉG EGYMÁSHOZ,
HÛSÉG AZ EGYHÁZHOZ
Adventi beszélgetés Balla Péterrel és Hegedûs Gyöngyivel
A december 20-ai családi vasárnapon a gyülekezet vendégei dr. Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora, és felesége,
dr. Hegedûs Gyöngyi bõrgyógyász szakorvos
voltak. Az egyházunkban jól ismert házaspárral Somogyiné Ficsor Krisztina beszélgetett.
A vendégek elõször családi hátterükrõl beszéltek. Hegedûs Gyöngyi jelenleg bõrgyógyász osztályvezetõ fõorvos. Ismert családból
származik, édesapja Hegedûs Loránt református lelkész, aki a 90-es évektõl püspök és
közéleti személy; Gyöngyi gyermekkorában
még Hidason lelkipásztor. Négyen vannak
testvérek, 16 éves koráig éltek Hidason. Felnõtté válásáról így vallott: „Egy közösségért
volt a család, én innen jöttem, faluban, székelyek között nõttem fel. Édesanyám is orvos
volt, lelkészhez mentem férjhez, mint édesanyám, orvos lettem, mint édesanyám, négy
gyermeket szültem, mint édesanyám, bár
édesanyámtól különbözõ természet vagyok.
Nálunk elég erõs családi minták voltak, a papi
és az orvosi minta.”
Balla Péter, a Hittudományi Kar Újszövetségi tanszékének vezetõ professzora „majdnem lelkész” családban született: szülei a pápai teológián folytatták tanulmányaikat, mégsem lettek lelkészek, de a teológián kötött barátságaikat megõrizték és ápolták, így sok lelkipásztor családi barátjuk volt. Péternek egy
testvére van. Szülõi öröksége az Istenhez és
az egyházához való hûség, amelyet szülei végig õriztek egész életükben, és az sem okozott
törést, hogy édesapját eltanácsolták a teológiáról, az egyház szeretete végig megmaradt

bennük. A szüleitõl hozta magával a példaadást: akármilyen az egyházam, nem szakadok el tõle. Péter beszámolója szerint kincset
hozott magával a szülõi háztól, hiszen a református keresztyén etikát nem parancsba adták neki szülei, hanem életükkel példázták, a
szabadság légkörével járt együtt. Ezt igyekeznek gyermekeiknek is továbbadni.
1989-ben, 26 éve házasodtak össze. Ezt a
dátumot Péter azért hangsúlyozta, mert a
rendszerváltás elõtt történt, azaz nem a „püspök úr lányát” vette el feleségül, hanem Hegedûs Lorántnak, a Szabadság téri gyülekezet
lelkészének a lányát, õ pedig az ottani beosztott lelkész volt. Gyöngyi 9 évig volt GYESen az egyetem elvégzése után. Három évet
éltek Skóciában, ahová egy gyermekkel érkeztek meg és hárommal jöttek haza, búcsúztatásukkor mondták is a skótok: „Nocsak, mit
tett magukkal a skót levegõ...” Gyöngyinek
a harmadik gyerek születése után gerincproblémája adódott, csigolyaszakadása volt. Ekkor az egyik orvos kollegája közölte vele, jó
lenne, ha több gyermeket már nem szülne.
Így emlékezik vissza erre a pillanatra: „De
én még szeretnék egy negyedik gyermeket,
hiába vagyok orvos, nem tudtam racionálisan
dönteni, azt éreztem, az a gyerek már valahol
elindult, annyira éreztem, hogy még egy gyermekünk lesz.” Miután megszülte negyedik
gyermekét, nem lett rosszabb az állapota...
Gyöngyi elmondta, hogy orvosi szolgálata
mellett más is érdekli: szívesen készít fotókat
és foglalkozik versírással. Amikor verseket
ír, kizárja a külvilágot és teljesen kikapcsolja.
Az egyik gyermekük megjegyzése volt: „Ugyan,
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Balla Péter és Hegedûs Gyöngyi
tudod, amikor anya így néz, úgyse hall semmit.”
A beszélgetés további részében arról kérdezte õket Krisztina, hogy vannak-e elvárásaik a gyermekeikkel kapcsolatban? Erre a
kérdésre határozottan azt válaszolták, hogy
igyekeznek nem helyezni nyomást, teljesítménykényszert gyermekeikre. Legfontosabbnak azt tartják, hogy gyermekeik Jézushoz
való kapcsolata rendezett és örömteli legyen,
a pályaválasztás ehhez képest hátrább sorolandó. Fontos, hogy bármilyen pályát is válasszanak maguknak, azt szívesen végezzék
mindennapjaikban, és örömüket leljék benne.
Olyan szakmát találjanak, amiben szívesen
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töltik el a munkaidõt. A legfontosabb az, hogy
az Úristentõl rendelt helyen legyünk mindannyian.
Gyöngyi szerint nem könnyû a mintáknak
megfelelni. Elérhet oda a gyerek, hogy bántja,
hogy úgy érzi: nem tud megfelelni az elvárásoknak. A szülõ részérõl a feltétlen szeretet a
legtöbb, amit ebben a helyzetben meg tud adni. Nagyon erõs a szülõi minta. Amit csinálunk, az maga elvárás a gyermek számára:
öntudatlanul is meg akar valamilyen szinten
felelni. Ilyenkor a legfontosabb, hogy azt sugározzuk gyermekink felé: mi téged feltétel
nélkül szeretünk.
A házaspár gyermekei már abba a korba
értek, hogy esedékes az elengedésre való felkészülés. Gyöngyi szerint a gyermekek elengedése tudatos tanulással kezdõdik. Fontos
odafigyelni a férjével kettesben töltött idõre.
„Szeretünk kettesben lenni. Az a normális,
hogy kirepülnek a gyerekek, és ha férj és
feleség »csak« kettesben nem tudnak mit
kezdeni egymással, nincs közös érdeklõdési
területük, az komoly problémához vezethet.”
A beszélgetés befejezõ kérdése így hangzott: Hogyan éled meg hitedet világi állás-

A terem megtelt az érdeklõdõkkel
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ban? Mély lelki üzenettel gazdagodhattunk
Gyöngyi válaszával: „Nekem nem ellenséges
közeg a világ! Vagyunk mi, az egyház, a hívõk, és van a világ, ami ellenséges — no nem,
ez nem így van! A Kátéban is van egy olyan
gondolat, hogy az egyházon kívül is munkálkodik-e a Szentlélek? Elõször nem értettem ezt a kérdést, hát persze, hogy munkálkodik!... Milyen kérdés ez? Néha az az érzésem, hogy ott sokkal jobban munkálkodik,
no akkor meg el kell gondolkodnunk az egyházon...”
Végezetül karácsonyra készülve adventi
gondolatait osztotta meg velünk a házaspár.
Balla Péter üzenetében a békességet emelte

ki, ahogyan Lukács evangéliumában olvassuk: „Dicsõség a magasságban Istennek, és
a földön békesség, és az emberekhez jóakarat”. Hegedûs Gyöngyi üzenete nem szokványos gondolat volt, így hangzott: „Isten minden útja testtélétel!” A test és lélek állapota
nem választható el egymástól, a testi állapotunk hat a lelki állapotunkra, a lelki állapot
pedig ugyanúgy hat a testi állapotra.
Nagy örömmel hallgattuk a házaspárt, akik
szeretettel és derûvel beszéltek az Istennel való kapcsolatukról, hivatásukról és a gyermeknevelés kihívásairól. A beszélgetés végén közös imádsággal zártuk a találkozást.
Kovács Hajnalka és Gyõrffy Eszter

ISTEN ÁLMA
Ökumenikus jelnyelvi istentisztelet
Láttak-e kórust énekelni úgy, hogy daluk nem
hallatszik? Közben szól a dob, betölti a templomot, s mindannyiunk szíve megtelik örömmel. Lehet ennyiféle módon dicsõíteni Istent? Január utolsó vasárnapján megtapasztaltuk, igen.
Gyülekezetünk rendszeresen ad otthont siketek és nagyothallók számára tartott istentiszteleteknek, amelyeket Marton Piroska
missziós lelkész vezet minden hónap 2. és 4.
vasárnapján 15 órakor. Õ szervezte a január
végi ökumenikus jelnyelvi istentiszteletet is.
Az alkalmon képviseltette magát az evangélikus, a baptista és a katolikus egyház, de természetesen mi, fasoriak is, s a Kõszikla Siketek Baptista Gyülekezet szolgált zenével. Jelnyelvi éneket adtak elõ, mely különleges volt
a halló emberek számára, ugyanis a dicséretbõl mindössze a dobszót hallottuk. Láttuk,
hogy vezényel a karvezetõ, s a kórus tagjai
örömteli arccal énekelnek, de mindebbõl nem
értettünk semmit. S itt álljunk meg egy pilla-

natra! Ugyanilyen nehézséget okoz a siketek
és nagyothallók számára az, hogy õk meg a
körülöttük lévõ dübörgõ világot nem értik.
ISTEN BELÉP AZ ÉLETÜNKBE
Mirõl volt szó ezen az ünnepi alkalmon? Arról, hogy hallók és kevésbé hallók, siketek egyformán becsesek Istennek. Az Úrnak nem jelent akadályt az, ha valamelyik érzékszervünk
nem tökéletes. Az Õ üzenetei ettõl függetlenül
célba érnek. Jézus Krisztus tökéletes váltságmûve kész. Ki kell nyújtanunk érte a kezünket,
megragadnunk úgy, ahogy tudjuk. Ha nem
hallunk, az sem baj, mert látunk. Tudjuk olvasni a Szentírást, Isten parancsolatát. Az új
élet úgyis akkor kezdõdik, amikor eldõl a szívünkben, hogy Jézus Krisztust akarjuk követni, s engedelmeskedünk neki. A lelkészek
különféle módon, de mind errõl beszéltek.
Erdõdi Ferenc római katolikus lelkipásztor
még egy hatalmas bokszzsákot is hozott, s
körbehordozta a padsorok között, hogy üs-
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engedelmes élettel kezdõdik, a Biblia a recept, de azt be kell fogadni.
CSODÁLATOS VÁLTOZÁS

A Kõszikla Siketek Baptista Gyülekezet
kórusának jelnyelvi elõadása
senek bele az alkalmon részt vevõk. Érezzék
meg, milyen súlyos. Ahogyan súlya van minden lépésünknek, minden cselekedetünknek.
De annak is, ha Isten mellett kötelezõdünk
el, s Isten belép az életünkbe. Érezni lehet az
életünkön, s mások is megtapasztalják. Valahogy úgy van ez, mint a gyógyszer — magyarázta Erdõdi Ferenc. Ha betegek vagyunk,
s felír az orvos egy receptet, attól még nem
gyógyulunk meg. Hiába van a kezünkben,
ettõl még nem épülünk fel. A recept a Biblia,
Isten parancsa útjelzõ, hogy célba érkezzünk.
Ám a tanácsot meg is kell fogadni, ahogyan
a gyógyszert is be kell venni. El kell menni a
patikába, ki kell váltani, fizetni kell érte. S
ez az a pont, amikor a gyógyszer már ott van
a kezünkben, ám az életünk még nem gyógyul. Mit kell tenni? Hazamenni, fogni egy
pohár vizet s bevenni. Innentõl indul meg a
gyógyulás. Az Igét is be kell fogadni, és csodálatos életgyógyulásoknak lehetünk tanúi.
Isten él, de bennünk is élni akar. A katolikus
lelkipásztor felidézte, hogy Ferenc pápa idén
meghirdette az irgalmasság évét, amivel Jézus
Krisztus csodálatos váltságmûvére mutat. Isten olyan nagy adósságot engedett el nekünk,
amit soha nem tudnánk kifizetni. Mindig tartozunk neki. E hatalmas ajándék birtokában,
hogy megbocsáttattak a bûneink, mi is legyünk másokhoz irgalmasak. A gyógyulás az

Elmesélte, hogy egy férfi ismerõse elzarándokolt Rómába, ám odafelé ahány benzinkút
volt, mindegyiknél megállt s italozott. Mire
megérkezett, teljesen ittas volt. Ez mutatja,
hogy bár barátai, ismerõsei kérésére vállalkozott a nagy útra, nem túl nagy elkötelezõdés volt Isten iránt benne. Ám valami történt Rómában. A szentmisén belehullott egy
Ige a szívébe, s az dolgozni kezdett. (Mert
Isten mindig tökéletes munkát végez, dicsõség Néki érte!) Idehaza elment egy lelkigyakorlatra, s más emberként tért haza. Korábban a lánya és a felesége azt gondolták
róla, hogy „apa viselkedik a legrosszabbul
a családban,” s most úgy találták, hogy „jóságban” az élre került. Olyanok akartak lenni, mint õ, ezért elmentek lelkigyakorlatra,
s megtértek. A család barátai is felfigyeltek
a változásra, az Ige közöttük is elkezdett
munkálkodni. Valahogy így történik. „Mert

Marton Piroska jelnyelven hirdette az Igét
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Isten álma az, hogy az emberek megtérjenek” — emelte ki prédikációjában Marton
Piroska lelkipásztor. A Mózes könyvében írt
József történetén kresztül magyarázta a hallgatóságnak, hogy az álom, amelyet József
kapott, valójában Isten terve volt. Az Úrnak
mindannyiunkkal van terve, csak rá kell állnunk az útra, s mindvégig engedelmeskedni.
Az ember persze fél, mert nem látja a megvalósítás részleteit, szeretjük, ha minden lépcsõ világosan látszik, lehetõleg jó elõre. Amikor azonban Isten ad álmot, a részleteket nem
közli. S ezen a ponton dönteni kell! El merünk indulni vagy inkább a földi úton maradunk?
FELADAT
Ha Õt választjuk, azt tapasztaljuk, hogy bár
nem fed fel elõre mindent a maga teljességében, lépésrõl lépésre vezet. Isten terve számunkra az örök élet s az, hogy az életünk
már itt, a földön megváltozzon. Jézus érdeméért megbocsátja bûneinket. Ilyen álma, terve Istennek a siketmisszió is. Jézus a siketekért is meghalt — magyarázta igehirdetésében
Marton Piroska. A hallássérült és siket emberek élete nem könnyû. Nehéz számukra a
kommunikáció, mivel a halló embert nem
értik, nem kapnak munkát, sok helyen eluta-

sítják õket. Pedig nekik is sok álmuk van, például az, hogy a társadalom egyenrangú félként tekintsen rájuk, kapjanak esélyt, jogokat,
tanulhassanak, dolgozhassanak. „Fontos,
hogy a társadalom támogassa a fogyatékos
embereket, ám ez csak emberi álom. Messze
több ennél Isten terve” — hangsúlyozta. Az,
hogy õk is olvassák a Bibliát, megértsék Isten
szavát, megtérjenek, s Jézus Krisztushoz hû
életet éljenek. Az ígéret nekik is szól: „aki
hisz Õbenne, ha meghal is, él.” Az egészségesek feladata, hogy vigyék az örömhírt, az
evangéliumot. Isten álma, terve az, hogy hallók és siketek is megérkezzenek az Õ országába. Közös álmunk kell legyen, hogy Istennek ebben a nagy tervében egymást segítve
részt vegyünk. Mindannyian tehetünk valamit,
ha mást nem, legalább annyit, hogy támogatjuk
a siketmissziót. Kovács Imre baptista lelkipásztor is arra irányította a figyelmet, hogy a
hallássérültek is Isten népe. Jézus él, feltámadt,
s mi is élünk. Õbenne van a mi békességünk,
lehetõség a bûnbocsánatra, amelyet Õ ad, s vár
bennünket, hogy megajándékozhasson. Jézus
által békülhetünk meg Istennel, mert Õ a mi
Mennyei Fõpapunk. Egy út vezet Hozzá, s ez
az út siketek, nagyothallók és jól hallók számára is nyitva áll.
Cseke Hajnalka

„Az én kis Kátém is!”

HITVALLÁSI IRATAINK HASZNÁRÓL
E sorozat írására az a célkitûzés késztetett,
hogy hitvallásos irataink egyik gyöngyszemének, a Heidelbergi Káténak történetérõl és
szerepérõl adjon áttekintést, majd nyújtson
segítséget a Káté folyamatos tanulmányozásához. Hitvallásunk 52 Úrnapjára történõ tagolása jó keretet és lehetõséget kínál mindehhez. A részletesebb taglalás mellõzésével

ugyan, de bibliai, irodalmi, valamint életbõl
vett példák segítségével hozzájárulhat e cikksorozat a hitvallási szövegek értelmezéséhez.
Az elsõ Úrnapja kérdéskörében az egyetlenegy vigasztalással ismerkedtünk közelebbrõl, majd a második, a harmadik, a negyedik Úrnapjára tekintve az ember nyomorúságával foglalkoztunk. Az ötödik Úrnap-
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jával kezdõdõen áttértünk az ember megváltásáról szóló részre, a kilencedik Úrnapjától
pedig az Atya Istenrõl szóló kérdésekre. A
11—19. Úrnapja kérdés—feleletei az Apostoli
Hitvallás Fiú Istenrõl szóló magyarázatát
adják, s azokat a kálvini gondolatokat veszik
át, amelyeket a Genfi Kátéban fogalmazott
meg a nagy reformátor. Legutóbb a 16. Úrnapja kérdéskörén belül megismerhettük, miért is van szükség a bûnök bocsánatához nem
kevesebbre, mint Isten Fiának halálára. Megláthattuk azt is, hogy a kereszthalállal megkezdõdött az Úr Jézus megdicsõülése azáltal,
hogy legyõzte a bûnt, a halált és a Sátánt.
Most vegyük szemügyre a 17. Úrnapja kérdését és feleletét.
Mit használ nekünk Krisztus feltámadása?
Elõször: feltámadásával legyõzte a halált,
hogy minket részesíthessen abban az igazságban (megigazulásban), amelyet nekünk halálával szerzett; másodszor: az Õ ereje most
minket is új életre támaszt fel; harmadszor:
Krisztus feltámadása a mi dicsõséges feltámadásunknak bizonyos záloga számunkra.
A kérdés arra utal, hogy lelkileg milyen
erõket és áldásokat kaphat ki-ki hitében
Krisztus feltámadásából. Azt akarja lelkünkben világossá tenni, hogy Krisztus feltámadásából élni lehet — és csak az hisz, aki ebbõl
a feltámadásból él is. Mert ha az átvert kezek
át nem ölelik elgyötört lelkünket, s önmagával közösségbe nem emel bennünket, mi
mozdulni sem tudunk az Õ követésére. Nekünk a kereszt evangéliuma kell!
A Heidelbergi Káté szerzõi számára az
Apostoli Hitvallás feltámadáshittel kapcsolatos tényszerûsége a keresztyén hit megingathatatlan alaptétele. (Ebben a kérdésben
nincs szakadás a reformáció egyházai és a
római egyház között.) Azért tanít Krisztus feltámadásának hasznáról, és azért kínálja fel
nyomban az evangéliumi megoldást, mert
nagyon is ismeri a vallásos ember ösztöneit,
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hogy milyen gyakran ragadnak le gondolataink a halálfélelemnél — pedig van vigasztalás (olvasandó: a Káté 1. kérdés—felelete).
Krisztus feltámadásának hármas hasznát a
Káté itt a múlt—jelen—jövõ három idõsíkjára
vonatkoztatja, felmutatva a feltámadás
hármas vigasztalását.
Az elsõ idõsík azt az emlékezetes elsõ húsvétot idézi, amikor az Élet Fejedelme kijött
sírboltjából, hogy beöltöztessen minket abba
az igazságba, melyet számunkra keresztjében
megszerzett. Feltámadt, hogy mi átvegyük a
bûnbocsánatot. Ugyanis ezt csak Õ tudja nekünk átadni, nem is bízza másra. Jézus azért
támadott fel, hogy maga gyõzzön meg bennünket a bûnbocsánatról és a kegyelemrõl.
Ha Õ adja, akkor tudjuk elfogadni. A feltámadás pecsételi meg Krisztus halálának
engesztelõ jellegét: az elsõ húsvétkor helyreállt a viszony Isten és ember között, mert
Krisztus kiengesztelte az Atyát. Az Atya elfogadta a Fiú áldozatát, igaznak nyilvánította
Õt, és igazolta életét, engedelmességét és kereszten való szenvedését.
Amikor a Káté azt állítja, hogy a halál legyõzetett, az azt jelenti, hogy a halál mint a
bûn által nyeregbe segített hatalom Krisztus
által kivettetett a nyeregbõl. Ily módon minket is részesévé tett az Õ gyõzelmének a mi
Urunk. A Vele való találkozás nyomán hirdethetjük az Õ gyõzelmes tetteit. Mi a bûnnel
szemben éppolyan tehetetlenek vagyunk,
mint ahogy annak zsoldjával, a halállal. Az
egyetlen, aki gyõzelmet aratott felette, Krisztus volt.
Jézus Krisztus hatalma és szeretete minket
is új életre támaszt. A feltámadás hármas vigasztalását felmutató második idõsík immár
a jelenre irányul. Krisztus legyõzte a halál
hatalmát, hogy már most megtanuljunk az új
életben járni. Vagyis: nemcsak elveszi rólunk
a régi életet, hanem tud újat adni — az isteni
életet. Felkiálthatunk, mint az apostol: „Mert
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nékem az élet Krisztus.” (Filippi 1,21). Amikor az ember megtér, akkor új, minõségileg
más élet kezdõdik számára Krisztussal —
ahogyan a tékozló fiú megrendítõen szép történetében olvassuk: „mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott ” (Lukács 15,24). A halált itt nemcsak jelképesen kell érteni, hanem az élet forrásától,
Istentõl való elszakadásunk valóságaként. A
feltámadás tehát a Krisztussal együtt meghaló
életnek a feltámadása: „élek pedig többé nem
én, hanem él bennem a Krisztus” (Galata 2,20).
A harmadik idõsík a jövõé, hiszen a húsvét
legnagyobb vigasztalása mégis az, hogy Krisz-

Túrmezei Erzsébet

HÉTKÖZNAPOK
HÚSVÉTI
FÉNYBEN
„Gyõzelmet vettél, ó Feltámadott!”
Minden reggel elénekelhetem,
s boldog húsvéti fény ragyogja be
új napom, utam, egész életem.
Hisz Jézus Krisztus, a Feltámadott
jár aznap is elõttem és velem.
Nyomában új szolgálat, feladat,
új erõ vár, új öröm, gyõzelem.
„Gyõzelmet vettél, ó Feltámadott!”
Jöhetnek borús és nehéz napok,
zengve kísér az ének ritmusa:
a Gyõzelmes nyomában járhatok.
Jöjjetek, énekeljetek velem,
és énekelje egész életünk!
A Gyõzelmes nyomában járhatunk,
s vele gyõztesen célhoz érhetünk.

tus mint a halottak közül elsõ, biztosítéka
hitünk számára a mi feltámadásunknak.
Olyan zálog, amely kétségtelenné teszi,
hogy a halál mint utolsó ellenség legyõzetett;
és így mi is követhetjük Õt a feltámadás dicsõséges útjain: értünk halt meg, értünk is támadt fel. Krisztus visszajövetelekor nekünk
is részünk lesz a feltámadásban, mert Õ maga
után von bennünket. Azt mondja: „én élek,
és ti is élni fogtok” (János 14,19).
A feltámadásból eredõ hasznunk minden
bizonnyal az, hogy a megnyílt sír fényében
boldog nyugalommal tudunk nézni halottaink
sírjára és a magunk sírjára is, mert a halálban
sem hagy magunkra a mi Feltámadott Urunk.
Ez új örömre hangol. A keresztyén hit tehát
nemcsak egyszerûen annyi, hogy van élet a
halál után — hiszen ezt ma már milliók vallják —, hanem az, hogy Krisztus dicsõségébe
öltözünk. Ezen a földön minden ember élete
a halállal zárul. Csak egyvalakinél van ez
másként: Jézus az a kivétel, akinek a földi
pályája nem a halállal, hanem a feltámadással
ér véget.
Az evangéliumok kivétel nélkül a feltámadás örömhírét hirdetik meg. Jézus feltámadásával megszûnt fölöttünk a Gonosz hatalma, Krisztus hatalma alá rendeltettünk. Szívleljük meg: minden gonosznál (rossz természetünk, rossz szokásaink, bûneink) erõsebbek lehetünk — ha Krisztusban vagyunk.
Amikor az Úr Jézust elfogták, kínozták és
keresztre feszítették, akkor a tanítványai
szétfutottak. Júdás elárulta, Péter megtagadta
Õt — a többiek szólni sem mertek. Az egész
keresztyénség az Úr Jézus feltámadásával
indult el, amikor újra összegyûjtötte a tanítványait. A keresztyénség létezése bizonyítéka
Krisztus feltámadásának. Ámde feladat is:
„Serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus!” (Efézus
5,14).
Szerkesztette: Dévai-Józsa Gábor
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HÍRE MENT — A HARANGSZÓRÓL
„Mert nemcsak Macedóniában és Akhájában
zendült ki tõletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenben vetett
hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról
valamit szólnunk.” (1Thess 1,8)
A Harangszó szerkesztõsége a jelenlegi
összetételében már a tízedik lapszámot készíti. Úgy hisszük, valamennyire sikerült már
személyesen bemutatkoznunk a gyülekezet
elõtt egy pénteki közös bibliaóra keretében,
valamint a gyülekezet hírmondójának lapjain
a cikkek íróiként és az újság megjelenésének
egészében. De nem is rólunk, a szerkesztõkrõl
kívánok szólni, hanem arról a háttérben folyó
lelki munkáról, amely lehetõvé teszi, hogy a
Harangszó betölthesse hivatását.
Az újabb lapszámok készítése elõtt szerkesztõségünk megbeszélést tart. A megbeszélés mindig közös imádsággal és áhítattal
kezdõdik. Az áhítatra választott bibliai Igével
felváltva szerkesztõségünk tagjai készülnek.
Egy ilyen alkalommal került sorra az áhítat
aktuális témájaként a hír szavunk (az újságírásban ez a legalapvetõbb szó és fogalom) és
annak bibliai elõfordulásai. Rövid vizsgálódás
is kiderítheti, hogy a Szentírásban több száz
helyen elõfordul ez a szó. Az Ószövetség történeteiben a legfontosabb „hírek” Isten cselekedeteirõl szólnak és az Õ népének tett ígéreteirõl, de számtalan köznapi, emberi dologról
is értesülhetünk. Az Újszövetség „híreinek”
középpontjában Jézus Krisztus áll: fontos
híradások az Õ tanításairól, a cselekedeteirõl,
és arról, hogy ez miként változtatta meg sokaknak az életét. Hányszor olvassuk: „híre
ment”, tehát nagyon sokan értesültek róla. Így

mûködött az ókori „hírmondó” az emberek
szavával. És micsoda híreik voltak! Vakok
látnak, siketek hallanak, a beteg emberek meggyógyulnak, és a szegényeknek hirdettetik az
evangélium. Összefoglalóan az Újszövetségben a mindenkinek szóló örömhír, az evangélium hirdetése áll a középpontban.
Az áhítatunk gondolatmenetébe itt egy
kérdés került: Miként töltheti be a legjobban
újságunk a nevében is jelzett „hírmondó” szerepét? Azaz mirõl adjon hírt? Az evangéliumok példáján egyértelmû a válaszunk: Jézusról, az Õ tanításáról, a cselekedeteirõl, hogy
miként lett gyógyítója sokaknak. Mert újságunkban mi is tulajdonképpen gyógyulásokról számolunk be, hiszen eredendõen mindenki süketnek, vaknak születik az evangéliumra, és ebbõl gyógyul meg Jézus Krisztus
által. Nekünk csak hírt kell adni errõl.
Azután újabb kérdés merült fel. Hogyan
mutathatjuk meg Jézust, ha a gyülekezet köznapi életérõl: építésrõl, iskoláról, egyéb szervezési dolgokról is hírt kell adnunk? Meg kellene talán osztanunk az újságot: egy része
szóljon Jézusról, a másik pedig a mindennapjainkról? Szó sincs róla. Nincs szükség semmi
megosztásra. A mindennapokban, a gyülekezet életérõl szóló híradásokban is mutassuk
meg Jézust, az Õ munkáját az egyének életében, a közösségeinkben, az egész gyülekezetben. Vagyis a fent kiemelt Igeszakasz szellemében a Harangszóban mindig és mindenbõl zendüljön ki az Úr beszéde, és akkor híre
terjed az Istenbe vetett hitünknek, másról
szükségtelen is szólnunk.
Széplaki György

Kereszt-kérdések-tanfolyamot indítottunk újra február 28-án a Biblia és a hit alapvetõ
kérdései iránt érdeklõdõknek. Az alkalmakra hetente, vasárnaponként 18 órától kerül
sor a Szabó Imre teremben.
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KÖZÖSSÉGBEN ADVENTBEN
December 14-én adventi szeretetvendégségeken voltunk együtt

Öröm volt együtt lenni délután gyülekezetünk nyugdíjas korú tagjaival, és együtt épülni
a sok ének, az elhangzott Ige által, a testvérek verseit, bizonyságtételeit hallva

Gyülekezetünk szolgálati ágának vezetõi és családtagjaik közösen adtak hálát az évért,
és készültek az ünnepekre

Kitekintõ
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Miért olvasom rendszeresen a Lélekfrissítõt?

BIBLIAOLVASÓ VEZÉRFONAL
NÕKNEK
A Lélekfrissítõ kiadvánnyal 2012-ben találkoztam itt, a Fasorban, amikor a szeptemberi nõi csendesnapon ajándékba kaptunk néhány példányt.
Már a címe, az összetett szó is megkapó volt
számomra: Lélek +
frissítõ. Kíváncsivá tett! Nem szólva az alcímrõl: Bibliaolvasó vezérfonal nõknek! Akkor ez nekem szól, gondoltam, az Úr adja a
kezembe. Valóban, hálás szívvel kezdtem el
forgatni, megismerkedni a kiadvány felépítésével. Minden napra egy Ige rövid igei
magyarázattal, megszólít Istenhez fûzõdõ
viszonyban, segít, megáld, vezet, óv és megajándékoz. A hitben megerõsít, hogy a középpontban Õ kell, hogy maradjon. A mindennapi helyzetben, mint egy bizonyságtétel, fûzõdik az igemagyarázat: Mi hasznom van
ebbõl? Kié vagyok? Megajándékozva! Megosztott felelõsség, Hitelesen élni — hogy csak
néhány napi fejezetet említsek, amelyeken érdemes csendben gondolkodni. Ezek a csendességek jelentik a megélt, egyéni lélekfrissítõt. A hétköznapi teendõkben igen fontos a
lélek frissítése a nõk számára, akik anyák,
feleségek, idõsebb szüleik gondozói, munkatársak, vezetõk, adott esetben gyülekezeti
szolgálattevõk is. Az Úr ereje nélkül lehetetlen vállalkozás mindenhol és minden feladatban helytállni, de ha a reggeli imádságban
az Úrtól kérjük a napi teendõkhöz az idõt, az
erõt, a bölcsességet, az alázatot, a türelmet,

akkor megáldja az Úr a tevékenységet, és friss
marad a lélek.
A kiadvány eredeti címe Atempause, és a
németországi Szentírás Szövetség adja ki. A
magyar olvasók elé fordítás útján kerül. Nagy
örömmel és hálával számolok be arról, hogy
az önkéntes fordítócsoport tagja lehetek másik két fasori Testvéremmel együtt. A 16 tagú
fordítótársaságból hárman fasoriak vagyunk.
Hála az Úrnak, hogy megmutatta útjainkat a
fordításhoz, a Lélekfrissítõhöz, és terjesztéséhez. Az iratterjesztésben lehet belõle néhány
példányt megtalálni, negyedévente jelenik
meg, egyénileg is meg lehet rendelni.
Imádságos szeretettel kívánom, hogy a bibliaolvasás a Lélekfrissítõ vezérfonalán keresztül is nyújtson lehetõséget az Istennel
megélt kapcsolat kiépítésére minden kedves
Olvasójának. „Taníts engem utaidra, Uram,
hogy igazságod szerint járjak, és teljes szívvel
féljem nevedet.” (Zsolt 86,11).
Szepesiné Páll Edit
Három éve veszünk részt a Lélekfrissítõ és a
Nõi bibliaóra-vázlatok fordításában. Házaspárként ez a közös szolgálatunk, nagy örömmel végezzük ezt a munkát. Sok áldását érezzük: az Igék, a személyes történetek, életutak,
õszinte és hiteles bizonyságtételek nekünk is
fontos üzenetet hordoznak. Igényes és szép
kiadvány a Lélekfrissítõ, a napi Igék mellett
idézetek, cikkek és gyönyörû képek gazdagítják. Szívbõl ajánljuk mindenkinek, nemcsak
nõknek! „Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen
vezet az Õ nevéért.” (Zsolt 23,3).
Halász Kinga és Ötvös Dániel
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SZERETET, SZENVEDÉLY, DÖNTÉS
A Házasság hete nyitó istentisztelete a Fasorban
A február 7-ei istentisztelet a 2016-os Házasság hete nyitó alkalma volt. Két erõteljes,
örömteli meglepetés érhette a jelen lévõ gyülekezeti tagokat. Az elsõ az igehirdetés volt.
Tóth János, a Református Házasság és Család
Lelkigondozói Szolgálat misszióvezetõ lelkipásztora hirdette az Igét az 1János 4,18—19
és a Máté 6,6 alapján a legfontosabbról, a szeretetrõl.
Szeretet, szenvedély, döntés — ezek voltak
a kulcsszavak. Elsõsorban ember vagyok, és
utána házas — mindannyiunknak van olyan
része, amit nem ismer a házastársa. 20—30—
50 év után se? Megdöbbentõ volt ezt nekem
végiggondolni. Valójában csak Isten tudja
egyedül, hogy ki vagyok. Félelmetes tud lenni a mimikrink. Szinte ráfagy néha a mosoly

az arcunkra, miközben a figyelmünk már
továbbment a másik testvér felé (istentisztelet
utáni beszélgetések).
Minden a szeretetrõl szólt ezen az igehirdetésen biblikusan és jól érthetõ, kézzelfogható
példákkal. Az agapéban, az Isten szeretetében
nincs félelem. A házasságban van félelem
ezerféle, ezt minden feleség jól ismeri. De ha
nincs benne szenvedély, üres, szánalmas,
unalmas. Olyan jó, ha azt is Istentõl kérjük:
add vissza ebben is az „elsõ szeretetemet”.
A felelõsségvállalás, a döntés közös, de valahogyan Isten a férfiakat erõsebbé, teherviselõbbé teremtette. Ez jó nekem, feleségnek? Igen, mert láthatom a korlátaimat és
felnézhetek a férjemre, tisztelhetem õt. Ez
nem jelenti azt, hogy minden adódó alkalom-

Az idei Házasság hete arcai: a Hegedûs zongoramûvész házaspár, Endre és Katalin
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mal nem vitatkozom vele. Vannak konfliktusaink, de le tudjuk zárni õket, és néha kell
„szeretetben elszenvedni egymást”. Tökéletesen más a nézõpontunk, de az értékrendünk,
a fontossági sorrend azonos.
Szíven ütött a következõ mondat: „Társaságban mindaz, ami a feleséget bosszantja,
siker!” Hát akkor nem mindig vagyunk õszinték? A szívünk mélyén irigység is lapul? De
„a szeretet nem irigykedik, nem fuvalkodik
fel.” Az 1Korinthus 13 az agapéról szól, amit
mi elérni nem, de megcélozni tudunk. Õ elõbb
szeretett minket, várt ránk, és folytonosan
formál kapcsolatainkban. Isten nélkül szeretni nem tudunk, de vele szerethetünk úgy,
ahogy Õ szeret minket. Ez azt is jelenti, hogy
nem akarom mindenáron megváltoztatni a
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másikat, olyan „tökéletessé” tenni, mint amilyen én vagyok. Ha szüleink házassága nem
is volt példamutató a számunkra, mi az Õ
segítségével lehetünk példává.
A második meglepetést a Házasság hete
idei „arcai” jelentették. Hegedûs Endre és Katalin jól alátámasztotta személyes példákkal
az igei üzenetet. Bátrak voltak kiállni a fasori
református gyülekezet elé katolikus létükre,
és vallani életükrõl, örömeikrõl és nehézségeikrõl, valamint a megoldásokról is. Be tudnak menni a belsõ szobáikba, Isten elé vinni
alázatban önmagukat, és szeretetben egymást.
Az alkalom után egy fiatalasszonnyal beszélgettem, aki bevallotta, hogy végigsírta az
igehirdetést, és másképp tekint a férjére.
Südyné Zsóka

JÓ NEKÜNK ITT LENNÜNK
Várja az új elsõsöket a Julianna általános iskola
Péter apostol mondta ezt az Úr Jézusnak a
megdicsõülés hegyén — „jó nekünk itt lennünk” —, és fel is ajánlotta, hogy sátrat épít.
De a hegyrõl le kellett jönni, és így már nem
is volt szükség ott arra a hajlékra... Egy másikra viszont, amirõl e cikkben szólni szeretnénk, igen. A holland szív szeretetének köszönhetõen kilencven évvel ezelõtt megnyitotta kapuit a Julianna iskola.
LELKI AJÁNDÉKOK
Iskolánk részt vesz egyházunk küldetésének
teljesítésében: az evangélium hirdetésében.
Tantestületünk azon fáradozik, hogy a gyermekeket — mintegy háromszáz diákot — hitben
nevelje, színvonalasan tanítsa, és felelõs
helytállásra készítse fel. A hitben való nevelés
alapköveit rakják le a lelkészek a gyülekezeti
alkalmakon, a hittanoktatók a felekezetük
szerinti hittanórákon, illetve az osztályfõ-

nökök és szaktanárok, akik a mindennapi reggeli áhítatokat tartják az osztályokban. Ennek
keretéül szolgálnak azok az együttlétek is,
amelyeknek a fasori templom ad otthont: a
tanévnyitó, a tanévzáró, a karácsonyi istentiszteletek, a hétkezdõ áhítatok, az évkezdõ
és évzáró csendesnapok, az évfordulós ünnepek, megemlékezések.
Arra igyekszünk tanítani a gyermekeket,
hogy ismerjék és szeressék hazájukat, örömmel vállalják magyarságukat, és családjukért,
egyházukért, országukért áldozatvállalásra is
készek legyenek. Segíteni szeretnénk abban,
hogy felnövekedvén sikereket és kudarcokat
egyaránt elviselni tudó emberekké váljanak.
A tanítási-nevelési folyamatban igyekszünk
megláttatni, hogy — bár a világban állandóan
változó értékrendszerek mûködnek — mi állandó értékeket közvetítünk a Biblia alapján.
Szeretnénk a kisdiákokban felkelteni a tudás
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és az önmûvelõdés iránti vágyat; felnyitni a
szemüket arra, hogy rácsodálkozzanak Isten
teremtett világára, annak szép rendjére, gazdagságára, sok titkára.
Együvé tartozásunkat hétköznapokon köpeny, ünnepi alkalmainkon egyenruha jelzi.

TEHETSÉGGONDOZÁS
Az egyes tantárgyak iránt különösen érdeklõdõ diákok a tanórákon kívül is részt vehetnek önképzésben. Erre szolgálnak a különféle
szakkörök, melyeknek egy részét iskolánk
pedagógusai, más részét óraadó tanárok tartják. Tanulóink már alsó tagozaton megismerkedhetnek az angol nyelv alapjaival, 6. osztálytól tanulhatnak informatikát. Az eredményesebb felkészülés érdekében felsõ tagozaton több tantárgyat oktatunk bontott csoportokban. Iskolánk regisztrált tehetségpontként
mûködik.

Tanulóink jelentõs része rendszeresen megmérettetik különbözõ, iskolák közötti versenyeken. Népszerûek házi versenyeink is: a
versmondó verseny, az énekverseny, az angolverseny, a rajzverseny és a focikupa. Gyógypedagógusok, fejlesztõ pedagógusok segítik
a különféle nehézségekkel küzdõ gyermekek
beilleszkedését, felzárkóztatását.
Évek óta intézményünk falai közt tanítanak
a 7. kerületi Molnár Antal Zeneiskola zenetanárai, így lehetõség nyílik hangszeres és
szolfézsoktatás igénybevételére. Iskolánk kórusa ünnepélyeinken és más, iskolán kívüli
rendezvényeken (Éneklõ Ifjúság, Református
Zenei Fesztivál) gyakran szerepel.
A tavalyi tanévben indítottuk el iskolánk
felsõ tagozatán a Földpörgetõk házi versenyt
a természettudományok iránt érdeklõdõ tanulók számára. A csapatok — melyek korcsoportonként vegyes összetételûek is lehetnek —
írásbeli feladatokat kapnak, amelyeket kö-
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zösen kell megoldaniuk. A verseny az áprilisi
döntõvel zárul, ahol a bejutott legjobb csapatok vívhatnak csatát a végsõ gyõzelemért
vendégek, szurkolók és társaik elõtt. Szintén
kedvelt versenyünk már második éve a Tollforgató irodalmi verseny, melyet a vers- és
prózaíráshoz kedvet érzõ, ebben tehetséges
diákok számára hirdettünk meg. Az egyes fordulókban mindig két mottó közül választhatnak a gyermekek. Az egyik egy bibliai ihletésû, a másik pedig valamely irodalmi mûbõl kölcsönzött idézet. A beérkezett pályamûveket olvashatják tanulóink a faliújságon,
meghallgathatjuk az alkotók saját elõadásában egy-egy megemlékezésen, és a legjobban
sikerült írások bekerülnek az iskolaújságba
is. Álljon itt is egy közülük.
A Béres Ferenc Országos Zsoltáréneklõ
Verseny évek óta az egyik legkedveltebb, legszeretettebb rendezvény iskolánkban, melyre
szerte az országból és határon túlról is érkeznek diákok. Versenyzünk ugyan, de leginkább
emlékezünk: Béres Ferenc énekmûvészre, a
magyar dalkultúra kimagasló egyéniségére,
aki több mint ötven évig szolgálta a magyar
dalmûvészet ügyét szerte a világon. A verseny védnöke, tiszteletbeli vendége évrõl évre
hûséges társa, özvegye Béres Ferencné Erzsébet asszony. A zsûri tagjai a református
egyházzene és zenepedagógia legkiválóbb
mûvelõi közül kerülnek felkérésre. A közös
éneklés varázsa mindannyiunk szívét átjárja,
hiszen minden ember lelkében ott rejtõzik az
éneklés iránti vágy, a zene szeretete, az egymáshoz tartozás fontossága.
ÜNNEPNAPOK
A tanítás-tanulás mindennapi eseményein
kívül további sok program színesíti iskolánk
életét. Szép színfolt az újonnan belépõ tanárok ünnepélyes fogadalomtétele a tanévnyitó istentiszteleten, valamint a tanévzáróval
egybekötött ballagás.
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Minden évben megemlékezünk iskolánk
alapításáról, a kezdetekrõl. Iskolanapunkra
különbözõ programokkal, játékos versenyekkel, forgószínpadszerû csapatversenyekkel
készülünk. Olykor holland vendégeket és régi
juliannás diákokat is meghívunk. Ezeken a
kedves alkalmakon a gyerekek betekintést
kaphatnak a régi korok szokásaiba, megláthatják, milyen hagyományokat õrzünk és
ápolunk. Törekszünk Hollandia minél jobb
megismerésére — tisztelettel adózva holland
testvéreink elõtt, akiknek oly sokat köszönhetünk.
Az erdei iskola intézménye szorosan kapcsolódik a környezeti neveléshez, és felbecsülhetetlen értéke van a gyermekek közösséggé formálódásában. Itt és a tanulmányi
kirándulásokon bõven nyílik lehetõség mûvelõdni, szórakozni, ismereteket gyarapítani.
Iskolánk már öt éve sikerrel vesz rész
a Határtalanul programban, melynek keretében évente ellátogathatunk Erdélybe.
Gyönyörû környezetben, vidám hangulatban töltik el ezt a hetet a mindenkori hetedik
évfolyamos diákok. A kirándulást megelõzõ
elõkészítõ napon, irodalomórán, történelemórán és mûvészettörténet-órán betekintést
adunk a gyerekeknek az erdélyi írók, költõk,
híres történelmi személyek életébe, munkásságába, és megismertetjük õket az erdélyi
mûvészet néhány jellemzõ sajátosságával.
A kirándulás hetében ellátogatunk a Királyhágóra, Kolozsvárra, Tordára, Magyarigenbe, Nagyenyedre, Gyulafehérvárra, Csucsára, Körösfõre és Nagyváradra. Szálláshelyünk
legtöbbször egy kedves kis faluban, Torockón van. Hazatérésünk után a Nemzeti Öszszetartozás Napján trianoni emlékmûsorral
emlékezünk nagy Magyarország szétszakítására. Az ünnepi mûsort követõen vetített
képsorral és hozzá tartozó úti beszámolóval
mutatjuk be a gyerekeknek, pedagógusoknak felejthetetlen hetünket.
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ÉP TESTBEN...
Az egészséges életmódra nevelés szerves része a kötelezõ testnevelésórákon kívül beiktatott úszás és korcsolyázás. A közelmúltban
egy különleges alkalom kínálkozott arra,
hogy a gyerekek bepillantást kapjanak az
atlétika mozgásvilágába. A Kölyökatlétika
rendezvényén iskolánk három pedagógusa
vett részt több mint húsz gyerekkel és sokuk
szüleivel együtt. Mindannyian megtapasztalhatták, hogy milyen színes, élvezetes és
szórakoztató is tud lenni bárki számára a testmozgás. Tanulóink rendkívül motiváltak voltak, lelkesen végrehajtották az izgalmas feladatokat, csillogó szemmel próbálták ki az
érdekes sportszereket, hangosan szurkoltak
egymásnak. Végig nagyon fegyelmezetten és

sportszerûen versenyeztek. Sport, verseny, sikerélmény, szórakozás várta a gyerekeket e
feledhetetlen októberi napon.
Mindezek a felvillantott gondolatok: gyermekmunkák, programok, szolgálatok, versenyeredmények, kirándulások, erdei iskolák,
táborok beszámolói, végzõs diákok elköszönõ sorai és sok más egyéb megtalálhatók iskolánk újságjában, a Juliskolában, valamint az
iskola honlapján (www.fasor.hu/julianna).
Hisszük, hogy a Krisztus-központú nevelés
és közösségformálás csak a család, a gyülekezet és az iskola hármas kötelékében érheti
el valódi célját. Imádságos szívvel kérjük,
hogy „lejõve a hegyrõl” a mindennapjainkban is felragyogjon Jézus Krisztus dicsõsége,
és — ahogy eddig — továbbra is, a jövõben is
jó legyen nekünk itt lennünk!
Dévai-Józsáné F. Márta
*

*

*

*

*

KERESSÉTEK ELÕSZÖR
ISTENNEK ORSZÁGÁT
Diákunk írása

Isten országa bennünk van. Ahhoz, hogy ezt
megértsük, átéljük, belülrõl, Isten országának
ablakain keresztül, a szívünkkel kell néznünk
a világot, az embereket — mindenben Isten
alkotását látva.
A szívünkkel, vagyis a szeretettel való látás
mutatja meg nekünk életünkben Isten országának ragyogását. Szeretõ szív kell ahhoz,
hogy lelki nyugalmat, boldogságot teremjen
a mi életünk. A másokért való önzetlen szeretet hirdeti a bennünk élõ Isten jóságát.
Ne keressük hát, hogy hol van az Istennek
országa. Az bennünk van. Bizonyítja ezt
mindazok élete, akik embertársaikhoz szeretettel tudnak viszonyulni, és az áldás, ami
a munkásságuk nyomán marad. De legfõképpen Jézus élete, az õ szeretete, mely isteni
szeretettel árasztotta el a világot.

Kollégium

A BÚCSÚ PERCEI
Végzõs diákok gondolatai

Köszönöm, Istenem, hogy ide vezéreltél engem, és köszönöm a tanáraimnak, hogy mindig mellettem voltak, és nemcsak a tudásukat,
hanem a szeretetüket is átadták nekünk.
* * *
Miután megtértem, ez az iskola jelentette
számomra a legtöbbet. Több volt ez, mint egy
intézmény, hiszen az Isten Igéje szólt hozzánk
minden egyes nap. Az áhítatok teljesen átértékelõdtek bennem: unalmas beszédbõl éltetõ üzenetekké váltak számomra. Akkor értettem meg igazán, mit is jelent nekem ez az
iskola.
* * *
Az itt töltött nyolc évem alatt rengeteg boldog
pillanatban volt részem. Sosem fogom elfelejteni az osztálykirándulásokat, a csendesnapokat, a közös, juliannás programokat, a
hétfõ reggeli áhítatokat, és semmit, ami itt
történt velem.
* * *
Ez a nyolc év volt életem eddigi legszebb idõszaka. Köszönettel tartozom a tanáraimnak,
hogy megtanítottak mindenre, amire szükségem lesz az életben. Köszönöm az osztályomnak, hogy boldog és vicces élményekkel gazdagított. Köszönöm a barátaimnak, hogy mindig mindenben mellettem álltak és támogattak. És köszönöm az Úrnak, hogy ide vezetett.
Köszönöm ezt a csodálatos nyolc évet!
* * *
Szó szerint, amióta csak az eszemet tudom,
az életem része volt az iskola. Már óvodáskoromban ide jártam a nõvéreim évzáróira
és a családi istentiszteletekre. Bár akkor még
nem nagyon értettem az Úr szavát, de most
visszagondolva örülök, hogy keresztyén
légkörben nevelkedtem. Köszönöm, hogy itt
ez alatt a nyolc év alatt mindig tisztességre,
becsületre és õszinteségre neveltek. Köszö-
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nöm, hogy mindig óvtak és védelmeztek, és
hogy értékelték a munkámat. Jómagam és,
gondolom, társaim is örömmel fogunk viszszaemlékezni ezekre az idõkre.

TISZTELET
A HÕSÖKNEK
Diákunk verse

Én nem szeretnék olyan gyerek lenni soha,
Kinek apukáját elviszik a harcba.
Nem szeretnék dicsekedni hõstetteivel,
Boldog attól vagyok, ha játszótérre visz el.
Tudom, hogy voltak apák, akik küzdöttek érte,
S meghaltak, hogy mi együtt mehessünk
játszótérre.
S boldog vagyok, hogy ismerem Jézus
szeretetét,
Aki életét adta barátaiért.
Egyelõre nem szeretném megérteni,
Milyen másokért s a hazáért meghalni,
S milyen árvájaként maradni egy hõsnek,
Kit hõstettéért sokan tisztelhetnek.
Mert még nem tudnék csak sírni, sírni, sírni,
s apám hõstettéért magamat sajnálni.
„Tudom, hogy az Úr minden gyõztesnek ád,
Aki Jézussal járt, s Benne hitt,
Aranyból koronát s fehér égi ruhát,
S hárfa húrjait pengethetik.
Tudom, ott minden kész, igen, ott minden kész,
Minden gyõztesnek jár örökrész.
Boldog, véghetetlen öröm vár odafenn” —
Jézusért a hõsök s én is elnyerhetem.

Iskolai és óvodai
felvételi információk
a 29. oldalon olvashatók.
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JELLEMÁBÉCÉ
Ha az Úr akarja és megsegít minket, április
17-re, a családi istentiszteletre megjelenik Fasori Református Kollégiumunk elsõ kiadványa. A Jellemábécé tanít bennünket a keresztyén hívõ életre. A keresztyén jellem a Szentlélek gyümölcse, de magunkat is edzeni kell
benne. Jézus Krisztust szeretnénk hordozni
a világban. Ez a könyv segít, hogy formálódhassunk az Õ képére és hasonlatosságára.
Áhítatokat olvashatunk benne, melyek a
Bibliához visznek közel bennünket, és sok
szülõi bizonyságtétel erõsíti meg a felismert
igazságokat. Legelõször a családi istentiszteleten lesz kapható, majd az iratterjesztésben
és iskolánkban. A bevétellel Kollégiumunkat
támogatjuk.
Somogyiné Ficsor Krisztina

A presbitérium december 5-én Piliscsabán töltött egy napot,
megbeszélésen és imádságokban hordozva a gyülekezet ügyeit

Kollégium
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FELVÉTELI INFORMÁCIÓK
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tõlem õket, mert ilyeneké
az Isten országa.” (Márk 10,14)
A Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája felvételt
hirdet leendõ elsõ osztályos tanulók számára a 2016/17-es tanévre.
A felvételi eljárás folyamata elsõ évfolyamra:
1. Intézményvezetõi és pedagógusi beszélgetés a szülõkkel, valamint a felvételizõ
tanulóval
2. A leendõ elsõs kisdiákkal folytatott játékos képességfelmérés
3. Az intézményi lelkésszel folytatott beszélgetés
Iskolánk valamennyi évfolyamára várjuk mindazok jelentkezését, akik az itt képviselt
értékek mentén kívánják nevelni gyermekeiket. Amit nyújtani tudunk: keresztyén szellemiség, magas szintû oktatás-nevelés, kiváló pedagógusok, szeretetteljes, családias légkör,
barátságos, biztonságos környezet. Érdeklõdni és jelentkezni a julianna@fasor.hu e-mailcímen vagy az 1/321-0626-os telefonszámon lehet.
* * *
A Budapest-Fasori Református Kollégium Csipkebokor Óvodájában 2016. április
19. és 21. között 8-tól 17 óráig várjuk a beiratkozni szándékozókat a Városligeti fasor 7.
szám alatt, az emeleti irodában! A beiratkozáshoz kérjük a születési anyakönyvi kivonatot,
a lakcímkártyát, az oltási könyvet az életkori státuszvizsgálattal, tajkártyát, valamint
örömmel vesszük, ha rendelkeznek lelkészi ajánlással, ez azonban nem feltétele a
beiratkozásnak.
„Legyen teljes a te jutalmad az Úrtól, Izráelnek Istenétõl, akinek szárnyai alatt oltalmat
keresni jöttél.” (Ruth 2,12) „Tollaival fedez be téged, szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs
és páncél az Õ hûsége.” (Zsolt 91,4)
Minden óvodáskorú gyermeket szeretettel fogadunk, akinek szülei fontosnak tartják,
hogy biztonságos, védett, Isten oltalmában elrejtett kisgyermekkort élhessen meg. Minden
egyéb információ megtalálható honlapunkon (www.fasor.hu/csipkebokor), illetve személyes tájékoztatással is szívesen szolgálunk elõzetes telefonos egyeztetést követõen.
Helyes döntések meghozatalához szeretnénk segítséget nyújtani nevelési kérdésekrõl
szóló cikkek közreadásával az óvodánk honlapján. Jelenleg az óvoda—iskola átmenet életkori sajátosságairól közlünk ott összefoglalót.

FIATAL FELNÕTTEK CSENDESHETE — JELENTKEZÉS
Augusztus 7. és 13. között szeretettel várunk minden fiatal felnõttet (25-tõl kb. 40 éves
korig) csendeshétre Nagybörzsönybe, ahol a délelõtti igehirdetésekben arról hallhatunk majd
az 1Timóteus 4,12 alapján, hogyan lehetünk példákká, esténként pedig egy-egy zsoltárból
fog szólni az Ige. Lelki életünk épülésére Hajóval a világ körül Isten szolgálatában és Párválasztás Jézussal címmel hangoznak bizonyságtételek. Közös éneklés, sport, kirándulás és
játék is szerepel a programban. Meghívók átvehetõk a lelkészi hivatalban. Bõvebb információ
és jelentkezés Ecsedi Annánál az ecsedianna@gmail.com e-mail-címen.
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Gyermekkuckó

KEDVES GYEREKEK!
Húsvétra készülve most a kezek tevékenységét figyeljük meg. Gondoljatok csak bele,
mi mindent tettek a kezek — csak ez alatt az
egy hét alatt: megtisztították a templomot,
pénzt vettek el, lábat mostak, összekulcsolódtak, lefogtak, kardot rántottak, mosták
egymást, korbácsoltak, felszegeztek, követ
hengerítettek, balzsamot vittek... és még sorolhatnánk.
Reméljük, hogy a mostani gyermekoldallal
nemcsak örömöt szerzünk Nektek, hanem sikerül kicsit elgondolkodtatni is Benneteket!
Áldott ünnepet kívánunk:
Zsó néni, Bérces Kori néni
és Szemenyei Eszter
1. Keresd meg a két kép közötti különbségeket! Ha van kedved, ki is színezheted.

Egy bot az én kezemben arra jó, hogy elkergessem a kutyákat.
Egy bot Mózes kezében kettéválasztja a
hatalmas tengert.
Attól függ, kinek a kezében van.
Egy parittya az én kezemben: gyermekjáték.
Egy parittya az ifjú Dávid kezében hatalmas fegyver.
Attól függ, kinek a kezében van.
Két hal és öt kenyér az én kezemben egy halas
szendvics, a tízóraim.
Két hal és öt kenyér Jézus kezében: jóllakat
ezreket.
Attól függ, kinek a kezében van.
Szögekkel a kezemben elkészíthetek egy madáretetõt.
A szögek Jézus kezében megváltást hoznak
az egész világnak.
Attól függ, kinek a kezében van.
Tedd le törõdöttségeidet, félelmeidet, aggodalmaidat, reményeidet, álmaidat, családodat
és kapcsolataidat az Isten kezébe, hiszen
tudod:
Attól függ, kinek a kezében van.

2. Attól függ... (Ismeretlen szerzõ)
Egy kosárlabda az én kezemben kb. 5 ezer
forintot ér.
Egy kosárlabda Michael Jordan kezében
kb. 19 milliót.
Attól függ, kinek a kezében van.
Egy teniszütõ az én kezemben nem ér semmit.
Ha a teniszütõt Venus Williams fogja,
akkor megnyeri a világkupát.
Attól függ, kinek a kezében van.

3. A kép alapján
könynyen elkészítheted ezt a kézvirágot, és kezed ajándékot adhat.

Hirdetések
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NAGYHÉT — HÚSVÉT — PÜNKÖSD:
ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND
ž
ž
ž
ž
ž
ž

Március 25. Nagypéntek 10 és 18 órakor úrvacsorás istentisztelet
Március 27. Húsvétvasárnap 8, 10 és 17 órakor úrvacsorás istentisztelet
Március 28. Húsvéthétfõ 10 órakor úrvacsorás istentisztelet
Május 5. Mennybemenetel ünnepe 10 és 18 órakor úrvacsorás istentisztelet
Május 15. Pünkösdvasárnap 8, 10 és 17 órakor úrvacsorás istentisztelet
Május 16. Pünkösdhétfõ 10 órakor úrvacsorás istentisztelet

A KÖVETKEZÕ IDÕSZAK ESEMÉNYEI
í Március 6-án 17 órakor orgonaavató istentisztelet
í Március 8-án 18 órakor orgonaavató hangverseny
í Március 19-én 9.30—15 óráig férfiaknak szóló csendesnap
í Március 20-án az istentisztelet után 16 óráig virágvasárnapi családi csendesnap
í Március 23-án 10 órakor Béres Ferenc énekverseny templomunkban határon túli gyermekek részvételével
í Március 23—24. 18 órakor nagyheti elõkészítõ alkalmak
í Április 3-án 17 órakor a zenés áhítat keretében húsvéti dallamok magyar orgonamûvészek
improvizációiban
í Április 15-én 15 órától Éneklõ Ifjúság 82. énekversenye templomunkban az Erzsébetvárosi Önkormányzat szervezésében
í Április 17-én a Julianna iskola családi istentisztelete az iskola diákjaival, tanáraikkal és
szüleikkel
í Április 30-án kollégiumi szülõi nap iskolánkban
í Május 1-jén 17 órakor zenés áhítat keretében Kovalszki Mária kamaraestje
í Május 8-án fiatalok és felnõttek konfirmációi hitvalló fogadalomtétele ünnepi istentiszteleten
í Május 11—13. pünkösdi elõkészítõ istentiszteletek
í Május 28-án presbiternék csendesnapja
í Június 5-én 17 órakor zenés áhítat keretében Karasszon Dezsõ orgonaestje

NYÁRI HETEINK
Házassággondozó hét
Balatonszárszó
2016. augusztus 14—20.
Felnõtt csendeshét
Emmaus
2016. június 13—18.
Felnõtt fiatalok hete
Nagybörzsöny
2016. augusztus 7—13.
Ifjúsági heteinkrõl márciustól folyamatosan adunk tájékoztatást!
A jelentkezésekrõl szóló további információkat a templomi hirdetõlapon
és a fasor.hu honlapon fogjuk közreadni.
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HETI ALKALMAINK
♦ Énekkari próba vasárnap 8.30-kor
♦ Istentisztelet, gyermek-istentisztelet és
gyermekfoglalkozás 5 korcsoportban
(3—5 és 5—7 évesek, I—II., III—IV. és V—VI.
osztály), 3 éves korig gyermekmegõrzõ
szolgálat vasárnap 10 óra
♦ Siloám csoport hétfõn 18 óra
♦ Bibliaóra kedd 10 óra
♦ Bibliai közösségi óra szerda 18 óra
♦ Nagyifi bibliaóra (18—25 éves korig) szerda 18 óra
♦ Gyülekezeti bibliaóra csütörtök 15 óra
♦ Kisifi bibliaóra (konfirmációtól 18 éves
korig) péntek 17 óra
♦ Fiatal felnõttek köre péntek 18 óra
♦ 270. sz. Hajnal Cserkészcsapat foglalkozásai hétfõ 16.15 (10—13 éves korig)
csütörtök 16.30 (8—10 éves korig)

♦ Zenés áhítat a hónap 1. vasárnapján 17
órakor
♦ Keresztelés a hónap 1. és 3. vasárnapján
az istentiszteleten. Szülõknek, keresztszülõknek a fogadalomtételre felkészítõ
két alkalom: a keresztelés hetében kedden
és csütörtökön 17.30-kor
♦ Párápoló tanfolyam a hónap 1. hétfõjén
18 órakor
♦ Férfi bibliaóra a hónap 3. keddjén 18 órakor
♦ Baba—mama kör a hónap 1. és 3. csütörtökén 9.30—11.30-ig gyermekmegõrzéssel
♦ Pároskör I. a hónap 3. péntekén 18 órakor
gyermekmegõrzéssel
♦ Nõi kör a hónap 2. szombatján 16 órakor
♦ Pároskör II. a hónap 2. szombatján 17
órakor gyermekmegõrzéssel
♦ Összevont közös bibliaóra a hónap utolsó
péntekén 18 órakor

HAVI ALKALMAINK
♦ Gyülekezeti imaközösség a hónap 2. vasárnapján 8.30-kor
♦ Úrvacsorai istentisztelet a hónap utolsó
vasárnapján 10 és 17 órakor (mindkét idõpontban ugyanaz az igehirdetés)
♦ Istentisztelet utáni teaház a hónap 2. vasárnapján

LELKÉSZI HIVATAL
Fogadóórák:
hétfõ—péntek: de. 9—13
szerda: de. 9—13 és du. 17—17.45
KOLUMBÁRIUM
Nyitvatartás:
hétfõ—péntek: de. 9—13
szerda: de. 9—13 és du. 17—17.45
vasárnap: de. 9—10, 11—12
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