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Lambarene-ben istentiszteletre gyűltek össze Albert Schweitzer munkatársai és fekete bőrű betegei. A „nagy fehér doktor” – ahogy ápoltjai nevezték
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– szívesen tartotta a szabad ég alatt istentiszteleteit. „Ott az ég madarai
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is velünk énekelnek” – szokta mondani. Ezen a reggelen egy Bach korált
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játszott hordozható harmóniumán. Majd egy ismerős éneket keresett ki
az őserdő doktora, s a különös gyülekezet énekelni kezdett, együtt az ég
ÁLLANDÓ ALKALMAINK ....... 8. oldal
madaraival: fehérek, feketék, német, francia, amerikai, izraeli, svájci, holland,
angol orvosok és ápolók, a bennszülött ápoltak, s azok hozzátartozói.
Éneklés után Albert Schweitzer kezébe vette a Bibliát, fellapozta Máté evangéliumát, és felolvasta Afrika
szívében Jézusnak a Galileai-hegyen elhangzott szavait: „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent”.
Ennek alapján hangzott el az a különös, őserdei igehirdetés, melyet most szinte szóról szóra idézek.
Eljöttetek – kezdte a doktor –, hogy meggyógyuljatok. De én most Jézusról beszélek nektek, hogy ha hazamentek,
ki-ki a maga falujába, elmondhassátok: mi már ismerjük Jézus Krisztust. Eddig olyan volt a szívetek, mint egy
szemetes falu, amelyben több gonosz törzsfőnök is uralkodik egyszerre. Ezek a gonosz törzsfőnökök a ti gonosz
gondolataitok a szívetek mélyén. Az egyik törzsfőnök azt parancsolja szívetekben: „Hazudjatok!” És ti szemrebbenés
nélkül hazudtok a parancsára. Azután a másik gonosz törzsfőnök veszi át a
szót, és azt parancsolja nektek: „Legyetek módosak, módosabbak, mint a
szomszéd kunyhó lakója! Ennek a legegyszerűbb módja, ha loptok!” És ti
máris loptok. Majd egy harmadik törzsfőnök kezd beszélni a szívetekben,
s azt parancsolja nektek: „Patvarkodjatok, verekedjetek!” – s máris egymásnak
estek. Nos, van még néhány ilyen törzsfőnök szívetek szemetes falujában.
Egyet különösen jól ismerek, az szüntelen parancsolgat nektek, azt lustaságnak hívják. Ti híven követitek a parancsát.
Most kérdezek valamit és feleljetek! Boldog lehet-e az a falu, amelynek
gonosz törzsfőnöke van? Látom, azt bólogatjátok, hogy nem lehet. És lehet-e
a szívetek boldog, ha nem is egy, hanem több gonosz törzsfőnök parancsolgat
benne? Az a szív, amely boldog, olyan békés és csöndes, mint a tó, amikor
ragyog felette a nap és az ég kékje tükröződik benne. A boldogtalan szív
pedig olyan, mint az Ogawe folyó, amikor tornádó közeledik.
Most megkérdezem: boldog-e a szívetek? Ha egyenként hozzátok lépnék,
és mindenkit külön-külön megkérdeznék, s őszintén felelnétek, tudom, azt mondanátok: Nem, doktor, ha szívembe
nézek, akkor csak azt mondhatom, nincs benne béke és nem boldog a szívem. Én pedig azt válaszolnám: Akármilyen
színű is valakinek a bőre, boldogságot és békességet szeretne a szívében érezni, ebben biztos vagyok. Ez azonban
csak egyféleképpen lehetséges. Új főnököt kell beengedni a szívetekbe. És akit én ajánlok: az Jézus Krisztus.
Máris ott van a szívetek előtt. Ha kéritek, lépjen be, belép. S ha beengeditek, a gonosz törzsfőnökök kisompolyognak
onnan, mert nem mernek egy helyen lenni Jézussal, mert Jézus erősebb náluk. Szennyes, vaksi szívünket csak
Jézus tisztítja meg egészen. Ha pedig Jézus lesz a szívetek Ura, akkor abban a jó Isten fog parancsolni. Mert ahová
Jézus lép be, oda a jó Isten lép be. És akinek a szívében a jó Isten van, az boldog ember. Nos, azt tanácsolom,
kérjétek meg imádságban Jézus Krisztust, vegye át az uralmat szívetekben, hogy megtisztuljon és boldogok
legyetek, ne csak egészségesek.
(Részlet Gyökössy Endre: A növekedés boldogsága c. könyvéből)
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ÚJ KENYÉR ÜNNEPÉN

„Asztalt terítesz nekem az én ellenségeim szeme láttára” (Zsolt 23, 5)
Az asztal már a bibliai időkben is főleg étkezésekre
szolgáló bútor volt. Az asztal megterül, mikor van mivel.
Mert nem olyan magától értetődő a megterülés. Gyakran
hiányzik az eledel, nincs mit tenni az asztalra. Mi – hála
Istennek – nem panaszkodunk, mert megvan a mindennapi kenyerünk. Asztalunkon van eledel, családunk nem
éhezik. Tudjuk és valljuk, hogy ez nem a mi munkánknak,
ügyeskedésünknek tulajdonítható, hanem Isten teríti meg
asztalunkat.
Istent tekintjük kenyerünk Urának. Ő még mindig
kegyelmes az emberiséghez, termővé teszi a földet,
a belevetett mag többszörösét hozza ki, érleli aratásra, teszi kenyérré. Lehet ezt tagadni, mégis újra és újra
beigazolódik, hogy „emberé a munka, Istené az áldás”.
Szüntelenül kérhetjük ezt az áldást Tőle: „Mindennapi
kenyerünket add meg nekünk ma”.
Isten az, Aki kirendeli a kenyeret övéinek: „Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá
lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé”.
A kenyérről Istenre nézünk. Valahányszor a kezünkbe
vesszük, az Ő hatalmát és gondviselő szeretetét látjuk
meg benne: „Asztalt terítesz nekem”. Mi nem az általános
közgazdaságtan tételeivel, hanem hittel látjuk megterített
asztalunkat. Nem csupán a múltban, hanem a jelenben és
mindenkor érvényes ez, mert Isten gondviselése változatlan, nem gyengül meg és nem fogy el. A hit ezt látja és
látni fogja, míg csak élet lesz a földön.
„Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára”.
Hogy kell ezt érteni? Kik azok az ellenségek? Bizony van
ellensége az embernek, és a kenyerének is, aki nem akarja
az asztal megterítését!
Ellenség maga az ember, amikor akadályozza embertársa
érvényesülését, amikor gyűlölettől hajtva nyomorgatja,
megélhetését lehetetlenné igyekszik tenni. Ellenségnek
minősíti Isten, ha önző, csak magával törődik, és nem
hajlandó kenyerét megosztani másokkal. Elég, ha csak
arra az óriási szakadékra gondolunk, mely a vagyonosok
és a szegények között tátong. A gazdagok általában hallani
sem akarnak arról, hogy kötelességgel jár a náluk levő
áldás, hogy másoknak is szól az. Isten lopásnak nevezi
azt, amikor az ember visszatartja az átadásra rendelt
javakat másoktól. Nem nézi el, megbünteti azt. Olvasunk a
Szentírásban arról, hogy Isten egyik büntetése, hogy „eltöri
a kenyér botját” (3Móz 26,26), vagyis a kézimalom forgatásához szükséges botot. Vagy talán a kenyerek tartására
szolgáló karót jelentette ez a bot, ami már feleslegessé
vált, mert nincs kenyér. Viszont a bűnbánat része, hogy
„az éhezőnek megszegd kenyeredet”. Isten az Ő jóságát
emberek által akarja kiterjeszteni másokra.
Ellenség, az ember kenyerének az ellensége a betegség, a
munkaképtelenség és a munkanélküliség is. De a munkakerülés is. Már Pál idejében is voltak munkakerülők,
nekik írja: „ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék”
(2Thess 3, 10).
Ellenségként gondolunk a természeti csapásokra, árvízre,
jégverésre, kártevőkre. Mindezek mögött egy szörnyű
ellenség áll, aki pusztulásunkat akarja. A búza és a konkoly
példázatában Jézus kimondja, hogy a vetést konkollyal

megsemmisítő ellenség az ördög. „Mert nem test és vér
ellen van nekünk tusakodásunk, hanem erők és hatalmak
ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei
ellen”.
Tehetünk-e ellene valamit? Nekünk nincs hatalmunk
fölötte, de Istennek van! Ezt tapasztalta meg a zsoltáros:
„Asztalt terítesz ellenségeim szeme láttára”. Isten asztalt
terít ellenségeink előtt, akármennyi is legyen belőlük,
eljuttatja hozzánk a kenyeret. Erre emlékeztet minket a
mindennapi kenyér.
Ő a kenyér Ura és ad belőle akkor és úgy,
ahogyan jónak látja. Tetszett Neki, hogy a pusztában
vándorló népnek mannát hullasson az égből, de hozzáfűzte: „az ember nemcsak kenyérrel él, hanem minden
Igével, amely Isten szájából származik”. A testi kenyér
nem elég az élethez. Mert az embernek van lelke, mely táplálék nélkül meghal. Szüksége van lelki kenyérre ahhoz,
hogy valódi, emberi élete legyen. Minden Ige, amelyet
Isten közöl, – lelki kenyér. Ennek áldása hasonlít
a testi kenyérhez: élteti az embert, élteti lelkét.
Isten Igéje végül testté lett Jézus Krisztusban, aki
Istennek életet megváltó akaratát tökéletesen kijelentette,
felmutatta életében, tanításában és feltámadásában. Jézus
mondja: „Én vagyok az élet kenyere, mely a mennyből
szállott alá”. Annyira magát adta érettünk, hogy magunkhoz vehetjük, hogy éljen bennünk.
„Asztalt terítesz nékem ellenségeim szeme láttára” –
Isten ellenségnek nyilvánítja a mi ellenségeinket,
és szembeszáll velük, asztalt terít, megelevenítő és életre
megtartó eledelt tesz rá. A nagy, utolsó ellenség, a világ
fejedelme ellenében is megtart. Nem azért gondoz, hogy a
végén mégis kiejtsen a kezéből, mert hirdeti: „mint utolsó
ellenség töröltetik el a halál”. Aki minden percben rettent,
elnyeléssel fenyeget, akitől félünk, azt Jézus legyőzte,
és győzelmét megosztja övéivel. Érettünk támadott fel,
hogy mikor lejárnak napjaink, magához emeljen, és ott
legyünk, ahol Ő van, túl a halálon, túl az ördög hatalmán.
„Aki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk Vele
együtt mindent?” (Róm 8, 32)
Így és ezért lehet a mi bizonyságtételünk is a zsoltáros
bizonyságtétele: „Asztalt terítesz nekem ellenségeim
szeme láttára”. Ez késztessen hálaadásra a testi és a lelki
kenyérért, melyet megad nekünk az Ő kegyelméből. Sz-S.G.
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IGEI ÜZENET
„Isten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a
lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és
szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki
mezítelen és fedetlen az Ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk” (Zsid 4, 12-13)
Röviden bemutatkozhatok? Én mindenki számára itt vagyok, a gazdagok és szegények,
a százévesek és a kisgyermekek számára is. Erős vagyok, soha nem fáradok el, éjjel-nappal
készen állok a bevetésre. Engedményt soha nem adok, nem hagyom magam eltéríteni, de kijavítani sem. Soha nem vagyok gyáva, soha nem adom fel, nem vagyok elnéző, soha nem jövök ki a sodromból, és soha
nem hallgatok. Éber vagyok, amikor mások alszanak, és én megszólalok, amikor mások elnémulnak. Mindig elérem
a célomat. Olyan vagyok, mint egy forrás, melynek vize hívogat, hogy eloltsd a szomjadat. Olyan fogás vagyok az
étlapon, amelyet mindig frissen készítenek el. Különben csak akkor fejtem ki tevékenységemet, ha megengedik. Aki
engem elhanyagol vagy egyszerűen félretesz, az üres kézzel és szívvel távozik tőlem.
Tudni akarod, hogy ki vagyok? Nos, én vagyok a Biblia, a Szentírás, Isten írott Szava. Nem emberek akaratából jöttem
létre, hanem „a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek” (2Pét 1, 21). Isten az én Alkotóm.
Régóta hallatom szavam, és mindenkihez szólok, aki olvas engem. Halljátok-e még a szavaim?
„nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az Ő irgalmából üdvözített minket
újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által” (Tit 3,5)
Még a vadnyugat korában történt. Egy indián és egy fehér farmer hallgatták az evangéliumot. Mindketten beismerték,
hogy bűnösök, és így nem állhatnak meg Isten ítélőszéke előtt.
Az indián hamarosan hitre jutott, és békessége lett Istennel Jézus Krisztus által (Róm 5,1). A farmer azonban nyugtalan volt, sokáig nem lelt békességre. Végül aztán ő is hitt, és megtapasztalta, hogy bűnei megbocsáttattak Jézusért.
Majd egyik alkalommal megkérdezte az indiánt: - Hogy lehet az, hogy te olyan hamar hitre jutottál, nekem meg olyan
sok időre volt szükségem?
- Elmagyarázom neked – válaszolt az indián. – Jön egy gazdag ember és megígéri, hogy új ruhába fog öltöztetni.
Te megnézed a kabátod, a nadrágod, és úgy gondolod, hogy még nincs szükséged új dolgokra, mert a régi még eltart
jó ideig. Aztán a gazdag ember hozzám jön, és nekem is megígéri, hogy új ruhába öltöztet. Megnézem régi takarómat,
mely a vállamat fedi, régi nadrágomat és mokaszinomat, és úgy gondolom, hogy ezek nemsokára leszakadnak rólam,
ezért levetem őket, és felveszem az új öltözetet. Te belekapaszkodtál saját igazságodba, és sok időre volt szükséged,
hogy feladd azt. Nekem azonban nem volt semmim, amire büszke lehettem volna, és egyáltalán nem esett nehezemre
mindent feladni, és „az üdvösség ruháját, az igazság palástját” magamra ölteni, amit Isten felkínált nekem (Ézs 61, 10).
„Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki
őket az én kezemből” (Jn 10, 28)
2016 decemberének elején egymillió németet zártak el az internet-hozzáféréstől. Nem szóltak
a telefonok, még az okos mobiltelefonok is némák maradtak. Semmi nem működött. És ez csak
egy kis ízelítő volt abból, ami a jövőben jöhet. Az interneten harc dúl a pénzért, a hatalomért és
a befolyásért. Heckerek, bűnbandák, sőt egész országok benne vannak: kiszimatolják a réseket
a biztonsági rendszerben, kikémlelik az ellenfeleket, kirabolják a bankokat és azok ügyfeleit,
sőt megpróbálják más országok választásait befolyásolni.
Egyfelől nagy segítséget jelent a világtudást tároló adathálózat, kapcsolatokat lehet létesíteni, kényelmesen be lehet
vásárolni, vagy bármilyen kérdésnek utána lehet nézni. De tisztességtelen adatvadászok kipuhatolják az internetfelhasználók érdeklődési körét, szokásait. Aztán jönnek az ismeretlen, gátlástalan hackerek, és az egészet megbénítják.
A világ felháborodik, de tanácstalan.
Különben a Google, a Facebook és társaik sötét oldalakkal is rendelkeznek. Tudást nyújtanak, kapcsolatokat
létesítenek, de tudnak félelmet és rémületet is kelteni. Mennyire más az örök Istennel való kapcsolat!
Isten ismeri testem-lelkem minden kicsi részét, hiszen Ő teremtett. Ismeri minden szívdobbanásomat, hiszen Ő
formálta a szívemet is. Előtte minden utam ismert. És ha az ismeretlen, világot átszövő adathálózat ki is ejt engem,
biztos lehetek abban, hogy Isten jóságos keze megtart. Jézus mondja: „Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én
ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem
ragadhatja ki őket az én kezemből” (Jn 10, 27-28).
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A m i vo lt. . .
TÁBORI BESZÁMOLÓ

A Balaton kellemes fürdőzést kínált minden nap.

Focizni, röplabdázni, ugrálóvárazni is lehetett
a szálloda 7 hektáros kertjében.

Énektanulással, istentisztelettel kezdtük a napot
a Nagyteremben.

Pillanatkép az ifis csoport délelőtti beszélgetésén.

Július 5. és 10. között tartottuk bibliai táborunkat, melynek idén
is a balatonföldvári Riviéra Park Hotel adott helyet. A hét témája
a HÁLA, vezérigéje: „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert
örökké tart szeretete” (Zsolt 107,1) volt. Figyelemreméltó, hogy a
Bibliában 77x fordul elő a „hála” és 33x a „hálaadás” szó. De mi
a hála? Hogyan tudnánk definiálni? A hála valahol ott kezdődik,
amikor az ember maga se tudja, hogyan, de egyszer csak elkezd
melegedni a szíve és megköszöni Istennek, hogy süt a nap, megköszöni, hogy él és mellette vannak a szerettei, megköszöni az egészségét, a mindennapi kenyeret… és mindent. A hálás ember rádöbben
arra, hogy mennyi minden nem „jár” neki, mégis kapja. És egyszerre
abbahagyja a szüntelen panaszkodást, zúgolódást, elégedetlenkedést és követelőzést, mert rádöbbent arra, mennyi mindent
kapott az Úrtól. Mert nem a boldog ember hálás, hanem a hálás
ember boldog.
A hála egy olyan szó/fogalom, amiről nem beszélni, hanem
csinálni kell. Ezt tanulgattuk a tábor hat napja alatt: mind a 113-an
sokkal hálásabb szívvel jöttünk haza, mint ahogy odamentünk.
Nehéz, nagyon nehéz megtanulni hálásnak lenni. Ez az élet egyik
legnehezebb leckéje, amit holtig tanulunk. És mégsem tanuljuk
meg jól, ami abból is látszik, hogy milyen ritka a hálás ember.
Egy régi legenda szerint Isten minden reggel két angyalt küld a
földre kosárral a kezében. Az egyik angyal feladata az, hogy összeszedje a földön az emberek kéréseit, a másiké pedig, hogy
összegyűjtse a meghallgatott emberek hálás köszöneteit. Az első
angyal minden este kérésekkel hatalmasan megrakodva tér vissza
az égbe, mert hiszen az emberek sokat, nagyon sokat kérnek
Istentől. A másik angyal kosara azonban minden este úgyszólván
teljesen üres marad, mert a hála és a köszönet ritka, nagyon ritka
az embereknél.
A reggeli istentiszteleten hallott Igéről beszélgettünk az utána
következő csoportfoglalkozásokon. Az első napon Dániel próféta
hálaimáját tanulmányoztuk, mely akkor hangzott el, amikor Isten
megszabadította őt és társait a halál torkából: „Magasztallak
és dicsőítlek én téged, atyáim Istene, mert bölcsességet és erőt
adtál nekem, és most tudtul adtad, amit kértünk tőled, tudtul
adtad nekünk a király dolgát” (Dán 2, 23).
Azután a hálás Jézustól vettünk példát. Kiderült, hogy Jézus
mindig hálás volt. Még a kenyeret sem törte meg soha úgy, hogy az
égre nézve ne adott volna hálát Atyjának. Csütörtökön a tíz leprás,
pénteken pedig Pál apostol tanított minket a hálaadás fontosságára.
Végül a Jelenések könyvében olvastunk arról, hogy földi
hálaadásunk majd a mennyben fog igazán kiteljesedni. Ott már
igazán nem akarunk mást tenni, csak Urunkat dicsőíteni, mert
látássá vált mindaz, amiben itt a földön hittünk. „Az angyalok mind
ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak
a trónus előtt, és imádták Istent ekképpen: „Ámen! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő
a mi Istenünké örökkön-örökké. Ámen” (Jel 7, 11-12) Sz-S.G.
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HÁLA
Melyik a legegyszerűbb szava a hálaadásnak? Köszönöm. Ha odaadod pl. a csokidat a
barátodnak, természetes, hogy elvárod tőle,
hogy azt mondja: Köszönöm! De vajon te nem
maradtál sokszor adós a köszönetmondással?
Gondolj csak arra, mennyi sok jóban részesülsz
odahaza! Hálás vagy-e mindenért?
Mindaz a jó azonban, amit emberektől
nyerünk, semmi ahhoz a sok jóhoz és áldáshoz
képest, amit Istentől kapunk. Tőle kaptuk az
egészségünket, a szemünket, a kezeinket, a
lábainkat, a fülünket, a tehetségünket, az otthonunkat, a családunkat, a Bibliánkat, templomunkat, szép magyar anyanyelvünket,
népünket, és sorolhatnánk. De a legnagyobb ajándékot Jézus Krisztusban kaptuk, Aki nekünk
bűnbocsánatot, örök életet és üdvösséget szerzett.
„Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért” (2Kor 9, 15) – kiáltja Pál. Ahogy nem
tudjuk megszámlálni a fán a leveleket, úgy nem lehet megszámlálni Isten jótéteményeit.
Ha lelki egészségünket karban akarjuk tartani, akkor két dolog ajánlatos: reggel, ébredéskor
próbáljuk meg azonnal megköszönni, hogy újra ránk virradt Isten áldott napja! Köszönjük meg,
hogy nem kell éhesen munkába indulnunk, hogy van munkánk, van mit fölvennünk stb. A másik:
este, a fárasztó nap után próbáljunk meg azzal a tudattal kinyújtózni az ágyban, hogy Isten az
övéinek álmában is ád eleget! Aztán gondoljuk végig az eltelt napot, mennyi minden történt
velünk, amiért hálát adhatunk.
Ezt nevezzük a keresztyén élet nagy kopernikuszi fordulatának. Amikor a nyafogó keresztyénből,
a folyton panaszkodó, elégedetlenkedő, zúgolódó keresztyénből egyszer csak Istent dicsőítő,
mindent megköszönő keresztyén lesz. Ez életünk legnagyobb fordulata. Kérdezd meg magadat:
a fordulat előtt vagy a fordulat után vagy-e?
A következő történet címe: Két angyal, és azt példázza, hogy Isten nekünk mindig azt adja,
Ezt is gyermekek készítették.
ami javunkra szolgál! Két utazó angyal megállt, hogy az éjszakát egy tehetős család
házában töltse el. A család udvariatlan volt, és megtagadta az angyaloktól, hogy a
nagy ház vendégszobájában pihenjék ki magukat. Ehelyett egy kis helyet kaptak a hideg pincében. Amikor kinyújtóztak a kemény padlón, az idősebb angyal
meglátott egy lyukat falon és kijavította azt. Amikor a fiatalabb angyal kérdezte,
miért, az idősebb angyal így felelt: A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak.
A következő éjjel mindketten egy nagyon szegény, de vendégszerető paraszt
és felesége házában pihentek. Miután azt a kevés ételt is megosztották velük,
amijük volt, átengedték az angyaloknak az ágyukat, ahol ők jól aludtak. Amikor
a következő napon a nap felkelt, az angyalok könnyek között találták a parasztot
és a feleségét. Az egyetlen tehenük, akinek a teje az egyedüli bevételük volt,
A Hétpróba egyik feladata az volt, hogy a gyermekek
holtan feküdt a mezőn.
élőszoborral írják ki: HÁLA. Nagyszerűen sikerült!
A fiatal angyal dühös lett és kérdezte az idősebbet, hogyan hagyhatta, hogy ez
megtörténjen. Az első embernek mindene megvolt, mégis segítettél neki – vádolta.
A második családnak kevese volt, és hagytad, hogy elpusztuljon a tehenük?!
A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak – mondta az idősebb angyal.
Amikor a nagy ház hideg pincéjében pihentünk, észrevettem, hogy a falon
lévő lyukban arany van. Mivel a tulajdonos olyan mohó volt és nem akarta
megosztani szerencsés sorsát, betapasztottam a falat, hogy ne találhassa meg.
Amikor az utolsó éjszaka a paraszt ágyában aludtunk, jött a halál angyala, hogy
elvigye a feleségét. Helyette odaadtam a tehenet.
Járjunk nyitott szemmel a világban, és lássuk meg, mily sok ajándékát kaptuk
az Úrnak! Távol legyen tőlünk a hálátlanság, a követelőzés, az elégedetlenkedés,
a duzzogás! Legyen szívünk imádsága ez: „Áldjad én lelkem az Urat, és el ne
Ernyős feladat volt a Hétpróba másik állomásán.
feledkezz semmi jótéteményéről!”
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A m i vo lt. . .

Május 2-án hálaadással nyithattuk meg újra templomunk
kapuit a Covid-járvány okozta kényszerű bezárások után. Ezen a
vasárnapon hat felnőtt keresztelőjének, illetve konfirmációjának
is örvendezhettünk. A képen fent balról jobbra: Habóczki László,
Boruzs Dávid, Sarwar Szabina és Szabóné Szekeres Melinda. Lent
középen: Székely Kinga és Székely Réka Adél.

Május 16-án 16 ifjú tett vallást Szentháromság Istenbe vetett
hitéről a gyülekezet előtt. Alsó sorban balról jobbra: Nagy András
Botond, Oláh Csaba, Nagy Boldizsár, Kiss Dávid, Bende Szilárd.
A második sorban: Nagy Kira, Adorján Kristóf, Kocsis István.
Fölöttük: Vértesi Boglárka, Vass Gitta, Dudás Zsófia, Székely Kinga.
Fent: Bende Gréta Zsófia, Szabó Sándor és Csüdöm Kristóf Márk.

Isten kegyelméből
augusztusban új járólapokkal megújult
a templomkert járdája
(Szöllösi Elek presbiter
testvérünk munkája),
illetve a Lelkészi
Hivatal bútorzata is.
A június 13-i tanévzáró istentiszteleten adtunk hálát Istennek azért, hogy Köszönet illeti testvérekegyelmesen végigvitt bennünket a 2020/21-es rendkívüli tanéven.
inket adományaikért!

AZ ARANY MÉRFÖLDKŐ

A régi római birodalomban, annak is legnagyobb
virágzása idején, az volt a szokás, hogy a legnevezetesebb gócpontokon, ott, ahol több birodalmi
útvonal keresztezte egymást, aranyból készített
mérföldjelző oszlopokat állítottak föl. Ezekre az
oszlopokra jegyezték föl a különböző távolságokat.
Amikor az utazó egy ilyen útkereszteződéshez ért és
rátekintett egy ilyen aranyoszlopra, azonnal tudta,
hogy hol jár, a birodalomnak melyik pontján. Tudta,
hogy az elindulástól eddig mennyi utat tett meg, de azt is
tudta, hogy mekkora út van még hátra utazása céljáig.
Ilyen „arany mérföldkőhöz”, az 50. házassági évfordulóhoz érkezett el az elmúlt időszakban négy házaspár is
gyülekezetünkben: Foit Rainer és Monzák Éva Katalin
2020. július 15-én, Beszterczei István és Babicz Aranka
2021. április 18-án, Dr. Endre László és Monzák Judit
2021. június 27-én, Pankotai László és Papp Zsuzsanna
pedig 2021. augusztus 15-én köszönték meg Istennek az
elmúlt 50 esztendőnek minden áldását és örömét, de a próbatételekben megtapasztalt segítségét is. Az aranymenyegzős
házaspárok szép és követendő példaként állnak családjaik

és mindnyájunk előtt – különösen napjainkban, amikor
az egyneműek istentelen
házasságát hirdeti a média,
és a szivárványszínű LMBTQideológia legalizálásáért
lobbiznak a liberális körök.
Az arany mérföldkőhöz érkezve
bizonyságot tettek Isten
házában arról, hogy a szent
házasságot Isten rendelte;
hogy aki az Úrban bízik, meg nem szégyenül; és hogy Isten
az ő életükben is megmutatta örök szeretetét és megszentelő
kegyelmét. Majd kijelentették, hogy azt a szent esküvést,
amellyel magukat 50 esztendővel ezelőtt Isten színe előtt
elkötelezték, megújítják és holtig megtartják.
De az útnak még nincs vége! Hálaadással tekintünk vissza
a már megtett nagy útra, ugyanakkor tudjuk és hisszük,
hogy a java még hátra van! Mert előttünk nemcsak e földi,
evilági élet van, hanem azt követően az örök élet is.
Ezt készíti nekünk Isten: az örök életet. „Amit szem nem látott,
fül nem hallott, embernek szíve soha meg se gondolt, azt
készíti Isten az Őt szeretőknek” (1Kor 2,9). A hűségeseknek!
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„A mi segítségünk az Úr nevében van, Aki az eget és a földet alkotta”
(Zsolt 124, 8)
• augusztus 24-én, kedden 18 órától Marosán Csaba kolozsvári színművész
Intés az őrzőkhöz c. előadását hallgathatjuk meg. Ady, Radnóti, Petőfi és Dsida Jenő
azon versei hangzanak el, melyek időtálló üzeneteket tartalmaznak hazáról, hitről,
kitartásról és helytállásról.
• augusztus 29-én (vasárnap) 10 órakor az új kenyérért való hálaadás alkalmából
úri szent vacsora
• szeptember 4-én (szombaton) 14 órakor kezdődik a konfirmációi előkészítő
• szeptember 5-én (vasárnap) 10 órakor tanévnyitó istentisztelet
• szeptember 18-án (szombaton) gyülekezeti kirándulás Pozsonyba. A Duna-menti
kisváros 1536-tól a Magyar Királyság fővárosa, 1802 és 1848 között itt ülésezett a magyar
országgyűlés. A Szent Márton-székesegyházban tizenegy királyt koronáztak királlyá
1563 és 1830 között. Városnéző utunk során
szeretnénk megtekinteni a Koronázó templomot, a várat és a református templomot,
és sétálunk a történelmi belvárosban. Az autóbusz reggel 7 órakor indul a parókia elől,
érkezés ugyanide kb. 20 órakor. A kirándulásra
jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.
• szeptember 26-tól kezdődően hét vasárnapon
18 órai kezdettel orgona-vesperás
• október 9-én (szombaton) 18 órától
Keresztyén Szüreti bál a KÖSZI-ben
• október 29-30-31-én 18 órától
Kálvin Esték a Reformáció jegyében.

Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket gyülekezeti alkalmainkra!
Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy gyülekezetünkben a Presbitérium határozata szerint az egyházfenntartói
járulék (ajánlott) összege 2021. évben 10.000.-Ft/ fő. Hangsúlyozzuk, hogy ez ajánlott összeg, vagyis akinek megterhelő,
fizethet kevesebbet, vagy akár több részletben is, aki pedig megteheti és szívét Isten arra indítja, adhat többet is. Talán
nem mindenki tudja, hogy gyülekezetünk önfenntartó, ami azt jelenti, hogy nem kapunk állami támogatást,minden
kiadásunkat a gyülekezeti tagok (persely)adományaiból és az egyházfenntartói járulékokból kell kiegyenlíteni.
Az a felnőtt református egyháztag, aki az egyházfenntartói járulékot akár személyesen a Lelkészi Hivatalban, akár postai
úton (sárga csekken) befizeti, annak neve bekerül a Választói Névjegyzékbe, azaz szavazati joga van az Egyházközségi
Közgyűlésen. Ezenkívül az illető kifejezi azt a szándékát, hogy gyülekezetünkhöz tartozik, és részt vállal annak anyagi
teherhordozásából. Kérjük, hogy aki csekken vagy banki átutalással több személynek is befizeti az egyházfenntartói
járulékot, szíveskedjen a családtagok neveit is feltűntetni, hogy később ne legyen ebből félreértés. Köszönjük!
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„Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a
te dicsőséged hajlékának helyét” (Zsoltárok 26, 8)

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
t

vasárnap fél 9 és 10 istentisztelet

t

vasárnap 18 órakor esti istentisztelet

t

vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet

t

kedden 18 órakor bibliaóra a Kisteremben

t

csütörtökön 18 órakor imaóra a Kisteremben

t

minden hónap első csütörtökén 18 órakor presbiterek órája

t

minden hónap utolsó vasárnapján 10 órakor úrvacsoraosztás

t

konfirmációi előkészítő: szombaton 14 órától a Kisteremben

t

ifjúsági óra: szombaton 15 órától a Názáretben
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weblapunk: www.refkobanya.hu
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