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2010. Feltdmadds Unnepere - 0j 6vfolyam, elsS szem

Kflcffi#ecffiM
A TATABANyAI REFoRMATUS cyursr<EzvT Io6szaKos LApJA

Nagyheti reformdci6

Az egyhdzi 6vben egy-egy mdrftildk6 minden iinnep.
Ilyenkor az ember szivdben ott a v6gy az rijrakezd6sre.
Nem egyszer a komoly biinb6natra drziink k6sztet6st.
RSnehezednek mindny6junkra biineink terhei a
Nagyh6ten. Ezen a h6ten talfn tobbet gondolunk
megalflzott, kigrinyolt, me gostorozott, tciviskoro n6zott,
kereszfvivo J6zus Krisztusra, mint mSskor.

Amikor a biin<js ember l6tjaaz 6rtatlanul szenved6
J6zust, cisszeszorult torokkal k6rdezi: - Mi6rt? -A felelet
egyszeni: miatfunk, 6rtiink.

AzAtya felflldozta egyetlen Fi6t, hogy minket
megszabaditson az orok kirhozattol. Egyediil J6zus
Krisztus megv6lt6sa 6ltal lett tartoz6sunk elengedve,
rendezve. lgazzhnyilvrinit6sunk az 6 v6ront6sa Sltal
t<irtdnik meg. Megmentdsiinkre az 6 golgotai
keresztiildozata volt csak eldgs6ges.

Emberrd, aztdn dtokkti lett az Isten, hogt te is dn
megvdltott gltermekei lehessiink. Olyan jd lenne az drdk
Istent egtre jobban megismerni Hogyan? K6lvin J5nos,
Institutio-j6ban igy ir errdl: , A vihgot fprpmt6 l#
S'cnfirAshan ti4a fcl onmagAt a s-Amtnkra,6s ehh6l
6rthctjiik meg, hogy mit gonrloUnk fcl4lc " ( lnst 1 6.1.)
LSthatjuk, hogy a Szentir6sban megsz6lal6 Isten
szem6lye a legbiztosabb bizonyitdk arra, hogy 6
igazsSgos, ugyanakkor irgalmas 6s Szeret6 Atya is.

M6rfoldk6 a Nagyhdt. A befel6 fordul6s ideje. Igy sz6l
hozzfur:dr. azlge Zakarifls kdnyv6b6l:
,, Rojtjcitck oruenrlez6ss6 6s kerlves iinnepekk6
Iesznek,esa* a nns6ge b6ke,ss6gef szeress6fek "
( 

-^karias 
8'19)

Ma, a XXI. sz. ember6t6l sem k6r m6st, csak ugyanefi'.
lakjon a sziviinkben hiisdg, bdke 6s szeretet. Szeressiik az
Istent teljes szivtnkb6l, legyiink hris6gesek hozzh minden
kdrtilmdny k6z6tt. Tudjunk megbocs6tani, megb6kiilni, a
rosszat elfelejteni. Hordozzuk a gyeng6t, elesettet,
enyhitstik a szenved6k fajdalm6t.
Az ember k6ptelen mindennek saj6t erej6b6l megfelelni.
A Szentl6lek rijj6sziil6 ereje tehet csak kdpess6 erre
bennilnket. B6d6s J6nos sorait idez-te:
,, Bizony, bizony a ,, Semper reformari" ideje j6tt eI. S

elsdsorban rdnk!
Nem szekta, iunus, Rdma most a kdrdds:

Benniink lobbanjon rtjrafel a Ldng, a szent Ldng,
ami flseinkben dgett,

Mitdl sokftisult sziv tiizetfogott, s dldozva szolgdltdk a
hazdt s a nipet.

Szerinye, tisztdk voltak, s boldogok.
Itt ag id6, hogt a Ldlek vezessen, s azt tegyiik,

Mit az Ur ma rdnk kird: ndkiink keU rtjjdsziiletniink,
Ugt lesz csak majd reformdtus reformdciL! ,,

A Nagyhdt m6rfoldk6. Szrinjunk id6t a befeld
fordul6sra. A m6rftildko fdkezzen meg b benniinket a
rohan6sban. Engedjiik, hogy a szenved6 J6zus tekintete
htjhrja szivtink minden zught. Engedjiik, hogy Isten Lelke
irj emben6 form6ljon, vezessen. Itt az ido avflltozisra, az
tjjriszi.ilet6sre.

Legyen sz5munkra ez a Nagyhdt olyan m6rftjldk6,
amely ut6n rijjSsztiletett emberk6nt szolg6ljuk az Urat 6s
felebarftainkat.
Kiviinom, hogy mindannyian r6szesiiljtink a Felt6madott
Krisztus erej6ben.

Szab6 Gizella.

Testv6ri ktSzeledis

Ott, ahol egy telepiil6sen beliil tobb reform6tus
kdzdssdg van, nem lehet rigy 6lni egym6s mellett, hogy ne
tudn6nak ezek a kdzdss6gek egymisr6l, 6s id6nkdnt ne
tal6lkozn6nak egymSssal. Pedig megt<irt6nik naryon sok
helyen, hogy gyiilekezetek kdzdtt rivaliz6l6s, a mriltban
gyokerez6 ellentdtek vannak, amik r6nyomj6k bdlyegtket
a j e len kapc so I atokra. Mi lyen b izony itv 6nyt illitanak igy
ki r6lunk a kfvtil6ll6k? Mennyire vonz6 egy olyan egyhin,
amelyen beliil sz6thriz6sok, ellens6gesked6sek vannak?

Sokszor volt hangos egy-egy v6ros az ott 616
reform6tus kcizoss6gek konfl iktusait6l, lelk6szek eryet
nem 6rt6sdtol, veszeked6seit6l. Eppen ez6rt drdmteli
esemdnynek, ds p6lda6t6kii kezdem6nyez6snek
tekintji.ik, azt atal6lkoz6t, arni mSrcius 7-6n vasiirnap
ddlutSn jdtt l6tre a b6nhidai gytilekezet 6s az 6viirosi
gytilekezet presbit6riumai kcizdtt. J6 hangulatu 6s j6
lelkis6gri tal6lkoz6 volt. Mintegy hr{rom 6r6t voltunk
egyiitt,leginkSbb a szem6lyes ismerkedds jegy6ben. J6
volt hallani a bemutatkoz6sok soriln a hit megvallSsSnak
mondatait, meg dil, hogy a presbiteri szolg6lat
sokr6tiis6g6ben, ki hogyan veszi ki a reszdt. A gondnokok
besz6mol6ib6l k6pet kaphattunk egymfs <ir<imeirdl,
b6natair6l, terveir6l. Az alkalmat imakoz<iss6 ggel zhr[tk,
hiszen a presbiteri szolgillat egyik legfontosabb feladata,
ho gy m int or 6116, im6ds6gban hor dozza a r 6b izott ny 6j at.
Ereztlik, hogy megval6sult a zsolt6ros szava, amikor az
egyet6rtdsben egyiitt gondolkod6 6s egyiitt im6dkoz6
testv6ri kdzossdg sz6psdgeirdl besz6lt. Bizony nagyon
kellett m6r egy ilyen takllkoz5, amit majd kovet a
miisodik, a harmadik 6s rem6nys6giink szerint a tobbi,
azdrt, hogy megtapasztalhassuk 6s elfogadhassuk azokat
az illdisokat amiket azUr megigdrt oda, ahol megval6sul
egy ilyen fajta testv6ri koz6ss6g.

Szililgyi S6ndor lp.
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Hid6pit6s

Egy gytilekezet akkor 616 kdz<issdg, ha nem
belterjesen eli az 6letdt, vagyis, ha tud nyitni m6sok fel6.
Ez a nyitottsSg sokf6lek6ppen megnyilv6nulhat. Nyitnunk
kell a veliink egy telepiildsen 6l6k fel6, de nyitnunk kell
azok fel6 is, akiket a tort6nelem viharai szakitottak el
toli.ink. Erd6lyi, kfirphtalja| felvid6ki, d6lvid6ki
reformdtus testv6reink nem tehetnek arr6l, hogy 6k
elszakitattak t6liink. Epp"n ezdrt nem lehet 6s nem szabad
belenyugodnunk, hogy a mrilt elszigetel6d6se ma is
elviilasszon egym6st6l. Istentelen 6s s6t6ni gondolkod6sir
vezet6k 6s politikusok m6g mindig megpr6b6lnak 6ket
verni k<iz6nk. Nem birj6k l6tni 6s elviselni, hogy
teri.iletileg szdtszakithattak egymSst6l, de lelkileg nem
lehet. Sziiksdg van tehit arra, hogy minden alkalmat ds
lehet6sdget megragadjunk, hogy 6poljuk ds, min6l tobb
szflllal egybekdsstik az elszakitott tertileteken 616
testvdreinkkel a kapcsolatot.

Or<im az, ha egy gyiilekezetnek vannak testv6r
gyiilekezeti kapcsolatai. Gyiilekezetiinknek a kilencvenes
6vek v6g6tol mr[r kialakult egy ilyen kapcsolata a
k6rp6talj ai bere gard6i gytilekezettel. Tavaly tavasszal meg
is l6togattuk 6ket. Rem6ljiik, mihamarabb 6k is
megl6togabrak benniinket ! Idekeriil6siink ut6n nem sokkal
felvet6dott a gondolat, nyitni kellene.Erddly fel6 is. 2008
szeptemberdben meghiv6st kaptunk Erszoll6sre, az ottani
lelkiprlsztor beiktat6srira, illetve a felirj itott templomuk6rt
val6 h6laad6 alkalomra. Akkor Balogh Ern6 tiszteletbeli
gondnok testv6remmel ketten vettiink r6szt ezen az
iinneps6gen. M5r ott megfogalmaz6dott a gondolat: mi
lenne, ha felvenn6nk egym6ssal a testvdr gyiilekezeti
kapcsolatot? Ersz6ll6s lekipSsztoraival, Iiiy6s Tam6ssal
ds Illy6sn6 G6bor Zsuzsannixal, szem6lyesen besz6lgetve
az elmlflt esztend6ben kirajzol6dott a k6t gyiilekezet
kozrjtti kapcsolat lehet6s6ge. Kitrizttink egy id6pontot,
hogy megl6togatjuk 6ket gyiilekezettink egy kis
kiilddtts6gdvel, ahol majd 6tbesz6lve a dolgot,
beletekintve a gyi.ilekezet 6let6be, kimondjuk a testv6r
gyiilekezeti kapcsolat l6trejdtt6t. Az elmrilt hdtv6gdn,
mSrcius 26-28. k<iz<itt el is utaztunk Erszoll6sre,
Ablonczyi Drinie I gondnok testv6ri.inkkel 6s fe lesd g6ve l,
Perjdsi Auila gondnok testvdriinkkel ds feles6g6vel,
valamint T6sn6 Luk6cs Judit testvdri.inkkel.

Erszoll6s a rom6niai Bihar-megydben van. A hatSrt6l
ldgvonalban harminc km vSlasztja el. Nagyv6radt6l
mintegy hetven, Margittrit6l, mintegy tiz km-re fekszik.
Trirt6nelm i leg Szil6gy vrirmegydhe z tartozott. Ahogy a
nev6bSl is kitrinik, t5jegys6gile g ma az Ermell6k r6sze.
Lank6s dombvonulat l6brinSl fekszik a falu, a Margittdt
Tasn6ddal osszekot6 rit ment6n. Eredetileg szin magyar ds
szin reform6tus falu mdg ma is 6rzi ezL a jelleg6t. 86r a
nyolcszin}fren lak6ja
kdziil mrir csak kb. hat-
sz6z a reformiitus. A tdb-
biek baptistik, ptinkos-
diek, 6s van egy marok-
nyi ortodox vallisri 6s
ttibbnyire romrln ajkri
lakoss6g is.
Atemplom, ami a falu

A gyi.ilekezet az elmrilt 6vekben kivtil-beliil teljesen
fehijitotta a templomot, ugyanakkor fij emeletes par6kiiit
epitett, a rdgit pedig sokr6hi gyiilekezeti c6loknak
megfelel6en fehij itotta.

P6ntek este 6rkezti.ink Ersz6ll6sre. A lelk6szcsal6d
<ir<immel fogadott, 6s b6s6ges vacsor5val vilrtaka hosszri
rit utrin. M:ir az els6 percekben dreztiik azt,hogy otthonr6l
haza jrittiink. M6snap bejSrnrk a falu egy rdszdt,
megndztiik az
e lrnirlt 6vek munk6j 6nak
eredm6nydt. H6l6san
gondoltunk arra, hogy
ugyanazazUr, aki n6-
lunk is megiildotta a m
k6kat, ide is b6sdgesen
kiildte az 6ld6sokat.
Egy nivid kirrlndulist
tetttink a szomsz6dos kisv6rosba, Margitt6ra. Sziileim 6s a
margittai reform6tus templom megl6togat6sa ut5n eb6dre
6rtiink vissza Erszoll6sre. Ddlutrin a gytlekezet
presbitdrium6val tal6lkoztunk

Bemutatkoz6s utrln a kdt gyiilekezet kcizotti kapcsolat
lehet6sdgeit neztiik it. Nemcsak egymiis megl6to-
gat6s6ban meriilne ki a kapcsolat. TalSlkozhatniinak a
k6rusok, a hittanos gyermekeink kOzdsen tAboroz-
hatnSnak. A lelk6szek evangeliz6ci6s heteken erosithetn6k
egymSs gyiilekezetdt, csendes heteken lehetn6nk egytitt.
Ugyanakkor 6rtesiten6nk egym6st or6meinkr6l,
gondjainkr6l, hogy hordozhassuk egym6st im6dsSgban.
Mindannyian 6rezttik, sziiksdg van erre a kapcsolatra.
Or<immel Sllapodtunk meg abban, hogy m5snap a
vas6rnapi istentiszteleten megk6rden e a gyfllekezetet
kimondjuk a testv6r gytilekezeti kapcsolat l6trejdtt6t. A
szombat kcizos vacsor|val z[rult. VasSrnap a ddlel6tti
istentiszteleten a Luk6cs 19, 4l-46 alapj6n hirdettem az
ig6t. Felhi\tam a gytilekezet figyelm6t a meglStogatis
idej6nek felismerdsdre. Nem szalaszthatjuk el azokat az
alkalmakat, amik adva vannak, hogy egym6st
megl5togassuk, hogy erositsiik egym6s hitdt. Az
igehirdet6s ut6n Illy6s Tam6s lelkip6sztor k<iszontott
benniinket, majd 6tadta a sz6t gondnokunknak, aki Stadta a
b6nhidaiak testv6ri k<isz<intds6t, valamint ajindekit, egy
ho ll6h6zi porceliin v 6zht. A gyiilekezet termdszetesen
igent mondott a kapcsolat l6trejdtt6re, majd az 6rsz6ll6si
gondnokasszony is kosz<jnt<itt benniinket, ds egy f6b6l
kdszitett ig6s falitinydnal ajindekorta meg a
gytlekezeti.inket. Az ebddet csal5dokn6l fogyasztottuk el.
D6lut6n pedig rdszt veffink egy zen6s 6hitaton, ami
havonta egy alkalommal van. A gyiilekezet hittanosai,
furulyacsoportja, 6s ifisei mellett az 6nekkar is dics6ne az
Urat szebbn6l szebb 6nekekkel. J6 volt egyiltt 6nekelni
veltik, hiszen ebben is kifejezdsre jutott az egyivl
tartoz6sunk. D6lutr[n lelkiekben meg gazdagodva
indultunk haza, annak remdnydben, hogy Isten, amit itt
elkezdett, art gazdagon megrildhatj4 csak legyen hitiink,
szeretetiink 6s 6llhatatoss6gunk, hogy ne lankadjunk meg
a testv6rszeretetben.

Hordozzuk im6ds6gban az erszSllosi testv6reinket, 6s
k6rjiik el azrJrtola teslv6ri kdzoss6g alkalmait!

Szildgyi Sindor
lp.felett magasodik, 6rp6dkori templom alapjaira 6piilt.
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A szeretet ad

N6zz kdriil a ftilddn,
Ndzd az 6bred6 csod6t!
A par6nyi mag kibirjik,

S a halott fa rijra hozzabimbajSt.

AzIJmak arc6t rejti
Fri, lomb 6s vir6g.

Neki h6dol boldogan,
A benne hiv6 vil5g.

Ndzz k<irtil a fold<in!
Csodrild szent keze nyom6t, 6s

Becsiild meg, testvdr.em, mert Urunk
Nekiink adta Onmae6t.

R6zsdn6Ir6n

Kereszt6ny filmklub indult a bdnhidai
gyiilekezetben

A kereszt6ny filmklub rendezds6nek dtlete egy 2009.
m6rciusi lelki konferenciiln 6bredt, ahol a
konyvterjesztdsben tobbek k<izott F frt6 Robe rt : B u d ape sti
ke reszt6 ny filmklub - m ai fi I mek kereszt1ny szemmel cf m fi
konyvdre bukkantunk. Beszdlgetve a kdnyv alkot6j6val,
aki egyben a kelenfoldi klubnak avezet6je is, rigy
hat6roztunk, hogy a Tatabfiny a BSnhidai gyiilekezetben is
elinditjuk ert az alkalmat.

Elosz<ir grandi6zus terveket d6delgettiink. Meg
szerettiik volna sz6litani az 6let kihiv6sait b6tortalanul
fogad6, az 6letre bizonytalansrigban indul6 vrlrosi
koz6piskolis if ris6got, a filmeket szeret6, de moziba ido
6s anyagiak hi6nya miatt el nem jut6, az 6let
megpr6b6ltat6saiban 6rl6d6 feln6tteket. Meg szeretti.ik
volna mutatni nekik, az 6 nyelvi.ikon, az 6 kcizegiikben,
hogy van segits6g, csak tegydk meg az els6 l6p6st.
Misszi6s alkalomnak szereffik volna a klubot.

Az Isten azonban lenyugtatott. Megmutatta, hogy
feladatunk el6szor saj6t gyillekezetiinkben van. El6szor
k<izottiink kell ezt a misszi6i munk6t elv6gezni.

Egy dvet 6rlel6d<itt benni.ink a gondolat, mig2010.
febru6rban belev6gtunk a feladatba, 6s a gyiilekezeti
terembe osszegyiilve levetitetttk az els6 filmet.

Egy-egy alkalmat, hosszabb el6k6sziilet eloz meg.
Lelkdszi.inkkel kiv6lasztjuk, majd megn6zzik 6s
ritbeszdljtk a fi lmet, annak mondanival 6jht, izenetflt.
Igyeksztink olyan filmet vSlasztani, amely egyr6szr6l
elismert mrivdszi alkot6s, m6sr6szr6l, vagy olyan t6m6t
dolgoz fel, amely mindannyiunk 6letdben jelen van,
gondot okoz,vagy olyan p6ld6t mutat, amelyet kovetve
k6pesek lehettink megtisztulni, megszabadulni a minket
gizsba kot6 f6lelmekt6l, aggodalmakt6l.

A filmrdl kis dsszefoglal6t k6szitek, amelyet a ddlutrin
soriin kittiziink a t5bl6ra, ha valaki t<ibbet is megszeretne
tudni az alkot6sr6l, informdci6t kapjon.

A filmklub ddlutSnon eloszdr dsszefoglalom az
alkot6sr6l fontosnak tartott informdci6kat. Bemutatom az
alkot6kat, - rendezot, producert, szerepl6ket - a film

elismerts6g6t, majd rdviden a film tdrt6net6t. Kiemelek
n6h6ny gondolatot, amelyre a film megn6z6se sor6n
6rdemes figyelni.

A cca 2-2,5 6r6s filmvetit6s kdtetlen, tedzhatunk,
k6v6zhatunk, siitizhetiink alatta, majd a vetit6st egy kis
technikai szi.inet k6veti, amely sordn dtrendezzik a termet,
tehzunk, illetve elgondolkodunk. Ez kdveti a sz6momra
legfontosabb szakasz, amikor korbe iilve n6h6ny
gondolat6breszt6, feldolgoz6st segit6 k6rd6st felt6ve
megkis6reljiik a l6tottakat leforditani a saj6t dlettinkre.

Mi a cdlunk a kereszt6ny filmklubbal? Az,hogy
felismerjiik a filmek iizenet6n keresztiil, hogy a
mindennapi 6letben is meg6ljiik a Krisztushoz
tartozisunkat, hogy b6tran felvSllaljuk 6t, hogy
tudatosuljon benniink, az Isten arra teremtett benniinket,
hogy Vele kozdss6gben dljiink, 6s 6lettinkkel dt dics6itsiik.
Ha felismerjiik azt, hogy tehets6giinket, k6pessdgeinket
Istent6l kaptuk, 6s ezt Neki alilzatosan megkdszcinjtik, ez
lehet6v6 teszi azt, hogy azokat szabadon haszn6ljuk fel,
igy 6letiink 6rtelmet 6s c6lt kap. Azok, akik ezt felismerve
elhivat6suk szerint 6lnek, ert drdmmel, megel6-
gedetts6ggel teszik. Elettink egyik legnagyobb kinci az,
ha tudjuk: Isten annak <iriil, amikor azt tessziik, amire O
benniinket teremtett.
,,Mert nem az6rt kUldte az lsten az 6 Ftat a vilegra,
hogy k6rhoztassa a viligot,hanem hogy megtartass6k
a vi leg 5[ala." In3:17

T6sn6 Lukics Judit (a Brinhidai Kereszt6ny Filmkub
h6ziasszonya)

Mamutfdk iizenete

Nemrdgiben egy bar6tomt6l szines k6peslapot
kaptam, amin azok a kaliforniai mamutf;ik l6that6k,
amelyeket 6 felkeresett 6s megcsodSlt.

Ugy mondj5k, vannak kdz<itttik olyan hatalmas
p6lddnyok, amelyek tobb mint 4000 6vesek. Amikor
Abrah6m megkezdte vrindorlSs6t, m5r z<ildelltek. Krizel
szhz mdter magasak ezek az 6rirlsok. Azt, hogy milyen
nagy a f,ik 6tm6roje a t<irzs als6 r6sz6n, bizonyitja a
k6peslapon l5that6 alagit, melyet 6csok firrtak a flin
kereszttil. Ezen az alagriton aut6val is 6t lehet menni.

A szakemberek eg6sz csod6latos dolgokat mes6lnek
ezek-r6l a flikr6l. El6szdr is olyan egyenesen 6llnak,
mintha fiigg66nnal6llitott6k volna oda 6ket. Ha nem igy
lenne, akkor a fa t<imeg6nek hatalmas srilya eld<intend az
6riiist.M6sodszor: a fiik
kdrge saj6ts5gos savat i
zad ki mag5b6l. Ezthvol
tart minden k6rtev6t. Ez I
is ho zzhtartozik e 96 szs6-
gtik ds erejiik titkShoz.
Harmadszor: a mamut-
fdknak mesvan az ake-
pess6gtik, hogy rij csri-
isot kdpezzenek tetejtikon, ha a Csendes Ocerinr6l rSjuk
zirdul6 viharok r6gi koron6jukat let6rt6k
Negyedszer: csakis csoportokban fordulnak elo. Es ez a
csod6latos Sll6kdpessdgtik titka.
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Kar6gyokereik nincsenek, csak olyan gydkereik,
amelyek a fold feliilete alatt messze szdtterjednek. Ezek a
gyokerek annyira egym6sba fon6dnak 6s olyan
rugalmasak, hogy a mamutfSk kdlcsdn<isen tartjdk
egymds! m6g akkor is, amikor a rettegett hurrik6nok
diihongnek.

Aki nem az6rtmegy a gytlekezetbe, hogy itt-ott egy
kis permetben r6szesiiljcin, hanem azdrt,hogy Isten szine
elott megtisztuljon 6s megerosddjek, az megtal6lja Ot
nagysSg6ban 6s szeretet6ben.

De ugyanakkor sok olyan embert is lSthatunk, akik
csak megszok5sb6l, n6ha-n6ha j6rnak csak igehirdetdsre,
akiknek,, gycikere i" nincsenek Isten talaj 6b a belehgy azv a
6s nincs kapcsolatuk Isten gyermekeivel, mert a gytikerek
nem talilkoznak.

Ezertbeszel a Biblia azoknak az embereknek a
kdz6ss6gdr6l, akik Istent felik, szeretik, 6s benne bimak.
Aki ismeri ezt a kdzdss6get, semmik6ppen nem akar tdbb6
lemondani arr6l, mert amint a mamutfrik gyokereikkel
egym6st tartjrik, ttgy * igazihit emberei is tartjrik
egym5st. Ktil<inosen pedig olyankor, amikor vihar
diihong, 6s a szivek majd megszakadnak a fdjdalomt6l.

Sziirnomra mindig fontos volt a csalSd 6s a gytlekezet
kozossdge. Megt6r6sem 6ta tudatosan 6lem meg, hogy az
osszetart6 erci nem emberekt6l fiigg, hanem Istentol. T6le
kapom, illetve kapjuk az erot, tlirelmet, szeretetet 6s
mindent, ami sziiks6ges emberi 6s lelki kapcsolatainkhoz.
Ezt kivSnom mindenek, aki olvassa ezeket a sorokat.
Tegye magilevh gyakorlatban is, 6s meg fogla l6tni, hogy
boldog ember lesz.

Linim€ Zsuzsa

Fiatal hdzasok kiSre

Fiatal hazasok vagyunk, van hdrom gyermekiink, most
v5runk anagy esem6nyre, hogy Isten illdhsht adja a
h6zass6gunkra-J 6zus Krisztus te lj es isten i hata lmit,
szeretet6t 6s bcilcsess6g6t kin6lja fel ma is minden
Hozzl fordul6 embernek. (Janos 6,37;15,5). Tavaly
novemberben keriiltiink a gyiilekezetbe. A Lelkdsz
hinasphr nagy szeretettel 6s gondvisel6ssel fogadott
benni.inket, arni az ebredezo hitiinket is er6sitette, hiszen
hatalmas 6rz6s megtapasztalni azlJr J6zus szeretet6t,
kegyelmdt, azt hogy gondoskodik r6lunk, vezet, iranyit
minket a mindennapi igdken keresztiil a vas5rnapi
pr6dik5ci6kban. A vasSmap lett a legfontosabb nap a
sz6munkra, melyet az Urnak szentelheti.ink, de a Fiatal
HSzasok Biblia6raja, amit havonta tartunk a
lelk6szlak6sban, egy rijabb lehet6s6g a hitben val6
nciveked6 sre. Ezeken a talfllkoz6kon me gtudunk tdbb et
egym6sr6l, 6pit minket is, hogy a hitben tapasztaltabbak,
egy-egy igdvel vagy tdrtdnettel bizonys6got tesznek az Ur
J6zus mellett. Ek<izben fj bar6tokra, hfv6 testv6rekre
lelfiink, akikkel nagy 6ld5s egyiitt im6dkozni, es azUrat
dics6iteni.

Mi is tapasztaljuk, hogy minden k6rd6sben, teljesen
h6tkoznapi dolgokban is ott van veliink az Ur. N6lkiile az
6ld6sa n6lkiil, nem tudniink a probl6m5kon dtverekedni, de

az O ereje segit mindent megoldani. Meg6rtettiik,hogy az
6letiink c6lja, drtelme Isten dics6itdse 6s ez min6l jobban
sikertil, ann6l jobban korbevesz minket az illdilsa. Mindig
van mi6rt h6l6t adni, az fj 6letiink6rt, egym6s6rt,
gyiilekezetiinkdrt, szinte felfoghatatlan a Tole 6rkez6
szeretet 6s gondoskod6s.

V6giil szeretn6k h6l6t adni azUmak, hogy ebbe a
gyiilekezetbe vezetett, ahol 6ldott kdz<iss6g tagjai
lehetiink, Rem6ljtik, hogy sok6ig jdhettink m6g lelkileg
tdltekezni, szolg6lni, adni 6s kapni, 6s gyermekeinkkel
egytitt 6t6lhetjiik a k<iz6ss6gben val6 egytittl6t drdmteli
voltft, hisz az Ur J6zus kozels6ge n6lkiil az dletiink semmit
nem 6r. Sose feledjtik, hogy azUr nagy, nagyobb, mint
gondolnSnk!

Selymes Gydrgy, Selymesn6 Bali"z:s Ibolya

Fiile Lajos

Feltdmadott!

Hirsv6ti reggel
tavaszi kedwel

zeng a berekben:
Felt6madott!

Egei kdklik,
szelei v6gig-

zngik azerd6n:
Feltrimadott!

Dong6i dongj6k
m6hei zsongjik,

k6rusban mondj5k:
Feltrimadott!

Egi madark6k
dalolva szantj6k
aztjbarindht:
Felt6madott!

Tavasz van ime,
hatalmas Ige

zuhog aszivre:
Feltrimadott!

2008. Hrisv6t
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Kdsdi tanulds

Miir sokszor halot-
tam e mond6st ,j6 pap isf l
holtig tanul" . Hilt ez v a-
l6ban, szer6ny szem6-
lyemre is levetitve na-
gyon is igaz. Ahatodik
X-en tul mdg mindig v
mit tanulni. H6la e kis
kdzrissdgnek, ha egy kis
idore is de az elm6m k6pz6s6vel foglalkozhatom. M5r
regota kacdrkodtam a gondolattal, hogy nyelvet kellene
tanulnom. (M6r t<ibbszor is beleviigtam, kevds sikenel.)
Ez az filom most val6ra vrlft s tanulhatok. Egy cinzetlen
testvdrem j6volt6b6l, hetente dsszejd,viink n6met nyelvet
tanulni akar6 testv6reimmel. Kdzvetlen, bar6ti han-
gulatban haladunk a nyelvi tud6s megszerz6se fel6.
Kfv6nok magunknak kitartrist, hogy sikeresen 6rjiink a
kijelolt c6lig.

Zs6ka
Bondilr Lajosn6

Enekelni j6!

Neh6z szavakba onteni,
hogy mit jelent nekem a
gytlekezeti kardnekben
dnekelni. Ahhoz, hogy
valamik6ppen
megfogalmazzani,
vissza kell eml6kezni
at-ra az idore. amikor a
Tiszteletes Ur egy

hirdetds alkalm6val kihirdette, hogy megalakul6
6nekkarban gyi.ilekezeti tagokat vdrnak. Azokat v 6rjik,
akik szeretndnek egyiitt dnekelni. Az Istentisztelet ut6n a
hazafelevezeto riton megbesz6ltiik a f6rjemmel, hogy 6
elvisz a templomba, 6s kint megviir a kocsiban. Persze
eloszdr megpr6b6ltam r6besz6lni, hogy 6 is jrijjon be
velem, mert tudom, hogy 6 is tud 6nekelni, de sajnos
hat5rozottan visszautasitott.

Amikorbeldptem az ajt6n nagyon megillet6dtem, de a
Tiszteletes Ur 6s azok, akik m6r ott voltak nagy szeretettel
kosz<jntott6k egym6st. El6szrir egy ima ktivetkezett, majd
egym6s ut6n bemutatkoztunk. A k6rustagok kozott volt
fiatal6s oreg aktiv dolgoz6 6s nyugdijas is.

Elkezdodott a pr6ba. El6szor nehezenjdtt ki hang a
torkomon, de brirkire n6ztem mindenki, csak biaatott. A
k6sobbiek sor6n a hangom is csiszol6dott. CsodSlatos
6nekeket tanultunk. Az egyiittl6t 6nime, az egymhsraval6
figyel6s meghozta gyiimolcsdt.Egy pfir probautfin ez
alkalommal a templomban is felcsendiiltek a gydnyoni
6nekek. Es akkor ott az egyik padsorban a f6rjem is
elhathrorta, hogy k6rustaglesz,6 is megpr6b6l6nekelni. A
kovetkezo pr6brin mindenki nagy ordm6re bekis6rt a
gyiilekezeti terembe 6s 6 is veliink egyiitt pr6b5lt.

Mi nagyon szeretiink a gyiilekezetbe j5rni, 6s adott
alkalommal dnekelni is. Biztos, az Ur indittatott arra, hogy

megtalSljuk a Brinhidai Reform6tus Krizciss6get.
Tarjanb6l j6 volna, ha tdbben is jelentkezndnek
k6rustagnak, mert az egyitt 6nekl6s csodilatos dolog.
Fiatalokat is v6rnrink kdzdnk!

M6g el szeretndm mondani azt, arnit 2009. december
20-6n 6rertink. Azon a napon igen hideg id6re dbredtiink.
A vas5rnapi Istentisztelet utiin hazasietttink, 6s d6lutrin
ism6t tal6lkozrunk a gyiilekezeti k6rustagokkal a
tatabfunyaiOnkorm6nyzatelott.ATiszteletesasszony
sorba szedte a gytlekezeti tagok gyermekeit, ds 6k
elkezdtek szavalni, 6nekelni. Ut6nuk mi k<ivetkezttink.
Nagyon meghat6 volt, hogy csikorg6 hidegben, amikor
szinte megfagyott a leheletiink 6s a hidegtol pirosra csipett
arccal felhangzott a kar6csonyi 6nek. Azt sem bintuk,
hogy finott a l6bunk, mert valami legbeli.il melegitett.

A rohan6, ffuraszt6 napok utin az egymSssal val6
tor6d6s az egym5s kozritti szeretet ez jelenti szttrnomra az
egytitt 6neklds orrim6t.

TakScs SSndom6 Eva

Hogyan kisziiljiink az firi szent vacsordhoz?

l . Menjiink be a,,bels6 szob6nkba". Oda, ahol csend
van.Zajos vil6gukban ezegyre nehezebb, de ne
adjuk fel a rem6nyt. A csend mar maga is gy6gyit,
feliidit. Az igazi 6ld6s azonban az,ha csendben
leheti.ink 6s meg6rhetji.ik Isten tizenet6t, akaratht.

I-"gyunt telj es bizalommal mennyei AtySnk ir6nt.
Ig6reteire lehet sz6mitani. Im6inkban ne mi
akarjunk ,,dirig6lni" Istennek, hanem
igyekezziink r6hangol6dni az O akarati4ra. A
im5dsSg alaphangja legyen mindig ez: ,,Ne rigy
legyen, ahogy 6n akarom, hanem ahogy te".
Ne szep ds kegyes sz6lamokat mondjunk
Istennek, hanem 6szinte helyzetelemz6st
magunkr6l, a minden tud6 Isten szine el6tt.
Ontsiik ki sziviinket. J6t 6s rosszat egyarfunt
fogalmazzttnk meg 6s trirjuk fel.
Ne csak kdrdseink legyenek, hanem h6laad5s,
biinb6nat, magasztal5s, rijrakezddsi vary is
kapjon hangot benniink.
Legyiink ,,ndgyszemkozt" Isten szine el6tt,
amikor a szent asztalhoz k6sztiliink, de
gytlekezettink koz<iss6g6ben is k6sztiljtnk
(lStogassuk az frvacsorai el6k6szit6
istentiszteleteket).
Rendezziik dolgainkat. Ha valaki minket b6ntott
meg, bocs5ssunk meg neki.
Legyiink 6llhatatosak a konydrg6sben! Ne
fr{radjunk bele!

,f

2.

3 .

4.

5 .

6 .

8.



Ertea is, amit olvasol?

Ezt a k6rd6st szegerte FUl6p diak6nus a kocsijrin
hazafele tart6, 6s Ezsaids pr6f6ta k6nyv6t behizget6 eti6p
kinc stSrnoknak. A v6las z pedig 6szinte volt:,,Hogyan
6rthetn6m, mig valaki meg nem magyariu'za?" Fiildp
pedig k6szs6gesen feli.ilt a hint6ra ,,6s azlrisnak ebb6l a
hely6b6l kiindulva hirdette neki J6zust." (ApCsel 8,30-35)

Bizony, gyakran 6rezhetji.ik, hogy nem csak neki volt
sziiks6ge segits6gre Isten ig6j6nek tanulm6ny ozbs(rtroz,
hanem mindny6junknak. Viszont nem iilhet mindenki
mell6 egy Fiilcip, hogy elmagyarLzza az olvasottakat...

Milyen j6 szolg6latot tehet ilyenkor egy j6 k6ryv,
mely segit eligazodni a Biblia vilSgSban!

Senki sem sziiletik kereszty6nnek, mindny6jan csak
k6s6bb, m6g gyermekkorban, vagy mfir feln6ttk6nt
szembesiilti.ink azzal, hogy Isteniink szeret benniinket 6s
M 6 irtj6n akar vezetni. Az imidsdgos kd,nyvek,
magyarilzatok, pr6dikici6s ktitetek, bizonys6gtdtelek,
reg6nyek, gyerekkcinyvek egyarrint arra szolg6lnak, hogy
mi 6s szeretteink is jobban meg6rthessiik Urunk akaratifi.

Ez6rt rakjuk tele minden h6nap utols6 vasrirnapjfn a
gyi.ilekezeti teremben l6v6 asztalt kdnyvekkel.
Megtal6lhat6 itt a hit6lettinkben n6lkiiltizhetetlen Bibli6n
6s dnekeskdnyv<in kivtl a magyar nyelvti kereszty6n
irodalom szine-java.

A mai vil6gban annyifele, sokszor haszontalan 6s
t6vritra vezeto inform6ci6, befoly5s 6r benniinket. Igy
ki.ilonosen fontos, hogy rendelkezdsi.inkre 6ll egy tiszta
forr6s, ahol nyugodtan v6logathatunk a protestrins 6s
katolikus kiad6knak az 6let.legkiil<inbdz6bb tertileteit
fel6lel6 kiadv6nyaib6l. Eljiink az Urnak ezzel az
aj5nddk5val is!

}neletrajzzal, a keresztyens6ggel val6 kapcsolatot
bemutatva lehetett jelentkezni. A h6tvdgi bibliaiskola
havonta, szombati napokon 9 6r6t6l18,30-ig tart. A mi
b6nhidai gytilekezetiink hallgat6in kiviil evang6likus 6s
baptista testv6rek is rdszt vesznek a k6pz6sben. Kb. 25-en
vagyunk jelen. El6ad6ink Sipos Alp6r Szabolcs 6s Suhai
Gydrgy teol6 gus tan6rok.

A bibliaiskola oktatr{si tematikSja szerint 20 reszbol
6ll,tdmfija szerint pedig; az Oszdvets6g, Ujsz<ivets6g,
Biblika teol6gi4 Hermeneutik4 Dogmatika, Etika"
Gyakorlati keresztydns 69 tfimilja szerepel.

Minden foglalkoz6s elej6n im6nkat kcivet6en, szfmot
kell adnunk az elozo 6rhn szerzett ismeretanyagb6l.
Dolgozatot irunk, s ennek nemigen szoktunk tiriilni, de
Gywi az oktat6nk mindig helyreigazit minket, hogy ,,..ne
puskazzanak a testv6rek, f6leg mi ne tegyiink ilyet Isten
el6tt.. ds elsz6gyelljiik magunkat, amikor is csak egy nevet
akartunk volna kikukucskSlni a jegyzetbol. Az 6rakdzi
sztinetek is j6 hangulatban telnek, teinlunk, mindig
osszedobunk egy kis tiz6raira-val6t. Atestv6rek 6ltal
k6szitett finom siitiket fogyasztjuk, recepteket cser6liink,
gyorsan megbeszdljtik a magriniigyeinket is, 6s miir
csengetnek is, azt6n felfrissiilve, titemesen folytatjuk a
biblia csod5latos vil6g6val. A nap v6g6n kiss6 fliradtan, de
m6gis j6 6rz6ssel teli, sok tanit6ssal, gazdag
ismeretanyaggal, im6ds6gos lelkiilettel t6riink haza.

A bibliaiskola c6lja a gyiilekezetek megfiul6s6nak,
6pi.il6s6nek munkilSsa. Sztiks6g van 6rett biblikus
gondolkod6sri, k6pzeft munkatArsakra, akik
szlvti gyti knek teki nti k lste n orszeganak 6pit6s6t,
k6szek a tanulisra, szolgalatra egyarant. Ezt ajinlja a
bi bl iais kola m i nden 6rdekl6d6 kereszty6n szemera,
aki szeretne felk6sziilten, igeszerfien, kegyelmi
ajind6k6nak megfelel6en szol gil n i a gy [i lekezet6be n

Bacsu ZsuzsannaBibliaiskola

.. A telies ir6s lstent6l ihletett, 6s hasznos'6 
tanif6sra, a fedd6sre, a megiobbitisra,

az igazs6gban val6 nevel6sre;
hogy t<ik6letes legyen az lsten embere,
minden j6 cselekedetrc felk6szitett.
(2Tim3,16-17)"

A biblia Isten kijelent6se
Onmag6r6l. Emberek
irtik, de tdbb, mint
emberek bizonys6g-

Isten besz6l On-
mag6r6l.
Tud6sszomjamat akar-
tam kiel6giteni 477a1,
hogy ndhinyszor fgy-

mond kiolvastam a Bibli6t. K6s6bb tdbbszdr el is
eltdvedtem, mivel olyan hatalmas 6s gazdag atartalma,
vannak ndhol nehezen 6rthet6 r6szei 6s brzony mindig
mondott valami rijat. A t6tovasSgom 6s az a t6ny, hogy egy
presbitert6l elv6rt dolog a Biblia alapos ismerete, mindez
arra mutatott, hogy m6g bdven van mit tanulnom.

Erre kaptam Isten kegyelm6b6l a megold6st tavaly
mdrciusban. Bibliaiskola indult a gyiilekezeti.inkbe
kihelyezetten a Biblia Szdvetsdg keretein beli.il.

Vezess...

Vezess, J6zusom, vezess a cdl fel6,
Hadd j6rjak mindig utadon 6n!
Megb6ntam m5r minden v6tkem,
Bocs6natod ezerszer k6rtem.
Tudom,IJram, hory kegyelmed eny6m.

Mdg fogva tart e foldi 6let, de
A pr6bak lassan v6get 6rnek.
F6nyed hivogatva integet fel6m,
Kdszen 6llok a nagy itrar6g.
Must6rmagnyi hitem, lJram, kdszdndm 6n.

R6zs6n6Ir6n
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Sziilet6s

,,Erezz6tek 6s l6ss5tok, hogy j6 az0rl Boldog az az
ember, aki hozzA menekiil." Zsolt. 34:g

K6t kis magzat besz6lget az arryamehben a j6v6rdl:
-Te hiszel a sztiletds ut6ni 6letben?
-Term6szetesen. A szi.iletds ut6n valaminek k<ivetkeznie
kell. Tal5n, itt is azert vag1runk, hogy felkdszi.iljiink arra,
ami ezuthn kcivetkezik.
-Butasiig, semmif6le 6let nem ldtezik a sziiletds ut6n.
Egydbk6nt is, milyen lerne az?
-Azt pontosan nem tudom, de biztosan t6bb f6ny lesz
ott, mint itt. TalSn a sajrlt l5bunkon fogunk j6rni, 6s majd
a sz6junkkal esziink.
-Hht ez ostobasSg! Jr{rni nem lehet. Es sz611al enni? Ez
meg v6gkdpp nevetsdges! Hiszen mi a k<ildcikzsin6ron
keresztill t6pl6lkozunk. De mondok 6n neked valamit: a
sztilet6s utSni dletet kiz6rhatjuk, mert a k6ld6kzsin6r
m6r most tuls6gosan rovid.
-De, de, valami biztosan lesz. Csak val6sziniilee minden
egy kicsit
m6skdppen, mint amihez itt hozzhszoktunk.
-De h6t onnan mdg soha senki nem tdrt vissza. A
sztilet6ssel az elet egyszenien v6get 6r. Kiildnben is, az
6let nem m6s, mint drokos zsrifol6d5s a sot6tben.
-En nem tudom pontosan, milyen lesz, ha megsziiletiink,
de mindenesetre megl6tjuk a mam5t, 6s 6 majd
gondoskodik r6lunk.
-A mam6t? Te hiszel a mamdban? Es szerinted 6 m6eis
hol van?
-H6t mindeniitt koriildttiink! Es neki kriszonhet6en
6ltink. N6lkiile egy6ltalan nem lenndnk.
-Ezt nem hiszem! En soha, semmifele mam6t nem
lifitam, teh6t nyilv6nval6, hogy nincs is.
-No de n6ha, amikor csendben vag1runk, halljuk, uhogy
6nekel, 6s azt is 6rezzik, ahogy simogatja kdriil6tti.ink a
vilSgot.
Tudod, 6n tdnyleg azthiszem,hogy az igazi dlet m6g
csak ezutdn v5r r6nk...

Okumenikus szerda estek egy csaddi
otthonban

Sokfele alkalmat ad Isten ana,hogy akik vdgy6dnak
ut6na 6s 6letiik ritveszt6iben az eligazoditst keresik, a
Biblia kord gyiilekezzenek ds meghallgassdk az Ige
izenetdt.

Egy ilyen - kev6ss6 ismert - alkalomr6l szeretn6k
most sz6lni, amelyik tulajdonk6ppen gy{ilekezeti dletiink
rdsze is, mert helye Dr. Sassi Endre otthona, 6s
gytilekezetiink tobb tagja rendszeres rdsztvev6je. Az
6v6rosi gytilekezetb6l is tdbben j6rak. Ugyanakkor ez a
havonk6nt tal5lkoz6s okumenikus jellegii is, mert a
hinigazda feles6ge evang6likus, 6s igy abb6l a
gyiilekezetb6l isj6 n6h6nyanj5rnak ezekre az est6kre. S6t
mdg Oroszl6nyb6l is 5tl6togatnak evang6likus testv6rek.
Az ismeretsdgi korok rdv6n ugyanakkor, a katolikus

gyiilekezetb6l is vannak rendszeres rdszfvev6k, mert 6ket
is ugyanazok a k6rddsek foglalkoztatj6k, 6s a v6laszok
vil6gosabb6, 6rthet6bb6 vilnak.

Az lge mondanival6j a tdbb iizenettel gazdagodik, ha
kiilcinbdz6 ndzetek szfneib6l Sllhat 6ssze ak6p. Az
6rdekl6d6st jelzi, hogy sokszor az emlitett gyi.ilekezetek
lelkip6sztorai is jelen vannak, volt olyan id6, hogy
katolikus r6szr6l is.

A t6ma legtobbszdr a napi Ige a reformitus
bibliaolvas6 kalauz szerint, de van, amikor m6s igehelyek
megbesz6ldse is sorra keriil, amikr6l m6s-m6s szem6lyek
szeretn6k elmondani, hogy az Ige mit tizent nekik.Ezek a
szerda est6k mr4r t<ibb 6vtizede l6teznek, 6s sok egy6b
program is segitette atijekoz6dhst, nemcsak a bibliai
elm6lked6sek, de minden t6ma bibliai kozpontu volt.

N6hriny p6lda ilyen el6ad6sokb6l 6s t6m6kb6l:-
N6meth P6l (Ndmeth D6vid volt lelkipdsztorunk b6tyja)
lelkipSsztor el6ad6sa az iszl6mr6l, a k<izelkeleti 6letr6l. az
iszlSm ds a keresztydnsdg kapcsolat6r6l.(6 t6bb 6vet
toltott el a bibliai orsz6gokban.) - Sikl6s J6zsef
lelkip6sztor, (aki zsid6 vallisrinak sztiletve lett reform6tus
lelkip6sztor, 6s az iszrikos ment6 misszi6 orsz6gosan
ismert szem6lyisdge) fi6nak el6ad6sa (aki maga is
reform6tus teol6giSt vegzett), a zsid6s6g ds a
kereszty6ns6g mai viszonyrir6l. - Levente p6ter 6s
feles6ge, (akik a gyakorlati nevel6studom6ny m6di6kb6l
is ismert szemdlyis6gei) a kapcsolatteremt6s mai
probldm6ir6l. Az el6ad6sok kiil<inbdz6 bibliai
szem6lyekr6l, bibliai t6rt6netekr6l, melyek valakik
szilmira dlm6nyszenien sokat mondtak, 6s ezt m6soknak
is el szerettdk volna mondani. El6ad6sok mai
grgbldmftr6l (vil6gvrllsrig, kcirnyezetv6delem), egy-egy
jelent6sebb kcinyv ismertet6se, bizonys6gt6telek,
besz6mol6k.

Mindezeket kritetlen beszdlgetds, vita kiivette, mindig
azt keresve, hogy mit mond a Biblia mindezekr6l, mi a
feliilr6l jciv6 ismeret a mai kor embere szimfura.Ha
mindezek sor6n nem sziilethettek is mindenki szfumixa
megnyugtat6 megold6sok, de minden bizonnyal igen
hasznos gondolat6breszto alkalmak voltak, melyekr6l
senki sem t|vozott iiresen.

Ezeknek az alkalmaknak nincs pontositott kezd6si
id6pontj4 altal6ban20 6rakor tcezdOaik el a napi t6ma
el6ad5sa. Az 6rkez6sek azonban mrir kor6bban kezd6dnek.
Ez az ido alkalmat ad, arra, hogy a napi esemdnyek, gondok
megbeszdldse is megtrirtdnhessen. Ahogy az az
elmondottakb6l is lSthat6 az osszejovetel nem z6rtk6ri, az
ajt6 minden 6rdekl6d6 el6tt nyiwa 6ll. Azdsszejd,vetelek
22 6ra koriil 6rnek vdget, legt<ibbszcir hathrozott- most
mhr befejezztik - felsz6lft6ssal, mert kiil<jnben taliin
6jf6lig is elhriz6dna a besz6lgetds. Mindenki valamilyen
kombinSci6val g6pkocsin juthat haza.

Ime, egy olyan 6letjelens6g virosunkban, amelyik
Krisztus evang6lium6nak sokoldahi meg6rt6s6t, Isten
orszhga 6piil6s6t igyekszik szolg6lni, az O segitsdgdvel6s
az O dics6s6g6re.

Balogh Ern6
tiszteletbeli gondnok
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8. Ki6lt6 szo

A HIT

Egy vid6ken nagyon nagy szhrazs6g volt. H6napok 6ta
nem esett az eso, aftkiszinadt, srirgultak a f5k levelei. A
helyi lelk6sz imad6lut6nt hirdetett, hogy a hiv6k egy
akaraton lrnhdkozzanak az es66n. A meghirdetett
id6pontra szinte az eg6sz falu osszejou. A lelk6sz
eldgedetten tekintett v6gig az embereken, miel6tt
elkezdt6k volnaaz im6dkoz6st. Szinte mindenkinek ott
volt a kez6ben a bibli5ja, vogy az dnekeskdn)rve, vagy egy
kereszt. Ahogy ndzettvdgig tov5bb a sorokon egyszer csak
megpillantott egy kisl6nyt is a lelk6sz. Azokezeben, sem
biblia, sem 6nekesktinyv, sem kereszt nem volt. O a piros
eserny6j 6t szorongatta.

Kereszty6n humor
Hittan6r5k aranymondesai

Ddtvid 6s G6li6t ti5ft6net6b6l
Emberileg D5vidnak semmi esdlye nem volt

G6li6ttal szemben. A filiszteus ugyanis nagy marha ember
volt.

DSvid leparittylna G6li6tot 6s ezzel megoldott a
zsid6k gondj6t.

Isten ajdnddkair 6l irt dolgozatb6l
Isten k6tszer is megaj6nd6koz fogakkal, de

harmadszor m6r fizetniink kell 6rte.

Alo6 6s az dzSnviz tiirt6net6bSl
No6 csak 6pitette tovribb abhrk6t, pedig a tobbi

ember feszt macer6lta.

No6 el6bb varjrit kiilddtt ki a b6rk6b6l, de abb6l
nem lett b6kegalamb.

J6ndsr6l
Hovd kiildte Isten J6n6st, hogy hirdesse az igdt?
NivBAee (Niniv6be)

Az orvos k6t kisfi6val sdt6l. A kisebbik egy templom elott
megkdrdezi:
-Papa, ezml?
-Ez templom, ticsi - mondja a nagyobbik gyerek - az Isten
hisa.
-H6t a J6isten nem font az 6gben lakik?
-De igen. Ott lakik, 6s itt rendel.

Csendes Vasdrnap

T6bb 6ve gyiilekezeti testv6riinknek (Lazar Zsuzsa)
koszonhet6en alkalmam van 6rezni 6s 6lvezni a testv6ri
szeretett melegs6g6t 6s eross6g6t nem csak az egyhiaban,
hanem a lakfs6n szewezett vas6rnap d6lutani - esti
biblia6nik alatt is. Nagyon meghitt hangulata van egy
ilyen taldlkoz5snak - egy resrt erezzrd,k ahfnigazda
szeretetdt, odaszinilsht, - mdsr6szt olyan mintha nem csak
testv6ri, hanem bar6ti kdz<issdgben is lenndnk. Kicsit
kdnnyebben old6dunk fel, kdnnyebben nyilv6nulunk
meg, mikor az igeolvas6s utiin 6tbesz6ljiik a hallottakat,
kdnnyebben tesziink bizonysSgot, 6s sokszor konnyebben
is drz6kenyiiltnk el. Nehezen szoktuk otthagyni Zsuzsit
vasSrnaponkdnt, a biblia6ra ut6n mdg mindig akad
valamilyen megbesz6lni val6, J6 ilyen kdzoss6gben
bricsirzni a h6tt6l 6s elkezdeni egy rijat Istennek h6l6t adva
a mirlt, a jelen 6s a jdv6 lehet6s6gei6rt. Evekkel kor6bban
gyakran elvontak AKKOR MEG ,,m6s fontosabb
feladatok".

Ma, m6r sziiks6get erzem a vas6rnapi ima
kozdss6gnek, ahol nagyon kellemes csal6dias l6gk<irben
zaj 16 | G E k<irii I i magy arinatokkal 6s besz6lget6sekkel
gazdagodhatunk. Igy sokkal k<innyebb haladni az UTON.
A templomi alkaknak 6s a kis kdzdssdgi beszdlget6sek
segits6g6vel sok mindent kdnnyebb meg6rteni, a MIT -

MIERI-re a vSlaszok 6rthet6bb6 v6lnak. Egy szorosabb 6s
biztons6gosabb KAPOGS, amivel b6trabban haladok az
0R-hoz. Az URNAPJANAK a fontossrig6t is ennek a
kozdssdgnek a segits6g6vel 6rtettem meg, ez az a nap,
amikor ISTEN vdglegesen legyone a hal6lt. Fontos, hogy
mindl ttibben napi kapcsolatban legytink VELE azige
olvas6ssal, a kdz<iss6gen 6s sajit imids6gainkon
kereszti.il.

Fontos a mindennapi kapcsolattart6s, amikor
h6l6t adunk, 6s btinbocsiinatot k€riink az apro 6s nagyobb
biin6k6rt is. Megnyugv6s OT felismerni, 6rezni,
megtapasztalni a mindennapjainkban. Sz6mtalan apr6 6s
nagyobb dologban,,OTT volt 6s van.

K6rem az UR JEZUST, 5ldja meg napjainkat
min6l tobbiinknek az d'rcimtelivirakozilssal, 6s adjon sok
ilyen meghitt hangulatu tal5"lkozitst.

,,Boldog ember oz, aki nem jdr a b{inbsiik tandcsa
szerint,

Nem dll a vitkesek rttidra ds
Nem ill a csitfolok szikire,

Hanem az UR tdminyiben gdnydrkddik" ( Zsolt, 1,1

Keress6k fel honlapunkat, amelyen a gyiilekezeti 6let aktu6lis hirei mellett, meg lehet hallgatni a vasSrnapi pr6dik6ci6kat,
meg lehet n6zni az alkalmainkon k6sziilt k6peket.

www,re/banhida.hu
Ha valaki elektronikus levelet szeretne kiildeni a kovetkez6 cimen, megteheti: parokia@refbanhida.hu.

Kdrjtik a testv6reket, juttassdk el irSsaikat, bizonysSgtev6seike! verseiket, besz6mol6ikat, aKi6lt6 3z6 szerkeszt6inek.
Eldrhetos6geink: 2800 Tatabiinya, ArpSd utca 1. Tel: 06 34 333 577,06 30 37 30 036.


