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„…ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani…” 

Lukács 19,40

Mit mondhatnak egy mai embernek a kövek? Gyermekeim unják a 
múzeumi kőtárakat. Én pedig az igehirdetés címén megtartott törté
nelemórákat – például a reformáció ünnepén.

Mit mondhatnak? Először is az ásványok, kőzetek is Istent dicsőítik szí
nük, formájuk változatosságával, amint „az egek hirdetik Isten dicső
ségét” (Zsoltárok 19,1).

Másodszor a faragott kövekből templomot lehet építeni. Minden jó 
közösség a megváltottak élő köveiből épül. Jézus teste volt a legigazabb 
templom, melyből mindig Isten dicsérete hangzott.

Igénkben azonban nem ezekről van szó, hiszen a zsidó vezetők éppen 
hogy elhallgattatták Isten dicséretét a tanítványok ajkán. Ilyen ez a világ most 
is: nem bírja hallgatni a keresztyéneket az isteni rendről, mert azt hiszi, akkor 
lesz boldog, ha saját szíve vágyait, hajlamait követi.

De harmadszor: a romok is Istent dicsőítik. Jézus siratta a farizeusok 
vezette Jeruzsálemet, mert látta szívfacsaró jövőjét: nem hagy benne a római 
sereg követ kövön. Akkor végre, a hiányból talán észre fogják venni, 
mennyire szükségük van Jézusra, aki testének a templomát oly bőszen 
rombolták le.

A reformáció rombolt is: lerombolta a vallási hagyományokat, az 
egységes egyház tekintélyét. Mivel addig elhallgattatták a reformért kiáltókat 
(Valdensek, Wycliffe, Husz stb), a kövek kezdtek el kiáltani.

Az öregség és a halál is rombol: ha addig elhallgattattuk a tanítványok 
hangját, életünk romjai még kijózaníthatnak: Csak az Úrnál van cél, 
Megváltás, gyógyulás, feltámadás! 

Kéri Tamás lelkipásztor
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4 Gyülekezeti élet

GYÜLEKEZETI HÉTVÉGE
MÁTRAHÁZA, 2021. JÚNIUS 36.



5Misszió ‑ Nyírbátori gyerektábor

A CSEPELKÖZPONTI REFORMÁTUS IFJÚSÁG MISSZIÓS SZOLGÁLATA
NYÍRBÁTOR, 2021. JÚLIUS 511.

A Nyírbátori gyermektábor örök emlék lesz számunkra. Nemcsak a tábor 
sikere miatt, hanem az Istennel való kapcsolatunk megerősödése miatt is! Az 
egész ott töltött idő alatt érezhettük az Úr törődését, az áldott jó időt, a tü
relmet és az erőt, amit a gyerekekhez kaptunk Tőle.

Bár eleinte nem volt meg tökéletesen a közös hang, a napok múlásával 
azonban egyre jobban egymásra hangolódtunk, így a közös munka is 
könnyebben ment nem csak a csapattagokkal, de az ottani segítőkkel is.

A gyerekekkel és az ottani ifisekkel töltött idő mellett is tudtunk figyelni 
és tanulni az Úrtól. A sok új ember megismerésével rengeteg új dolgot 
tanultunk, mind a hitéletben, mind a hétköznapok problémáinak megol
dásában.

Visszaemlékezve a táborban töltött napokra, nagyon hálásak lehetünk 
az Úrnak a közösségért, a törődésükért és azért, hogy láthattuk, hogy a 
munkánk nem volt hiábavaló! Saját magunk tapasztalhattuk meg a gyerekek 
lelkesedését a napi tanításért és a közös éneklésért.

A tábor emléke mellett hazavisszük magunkkal a bizonyságot Istenről, 
hogy Ő törődik velünk és gondunkat viseli akár a legnagyobb viharban is!

Demeter Eperke



6 Nyári táborok
NYÁRI IFJÚSÁGI TÁBOR
KISHUTA, 2021. JÚLIUS 1824.

Egyhetes ifjúsági táborunkat Kishután tartottuk, a Titus Hitéleti 
Alapítvány Kishutai szállásán. Az ifihéten 18 fiatal vett részt, 4 fő segítővel 
és Kéri Tamás, valamint Kósa Márk lelkipásztor vezetésével.

A tábor témájának vezető igeszakaszául a következőket választottuk: 
„Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és 
teljes erődből.” (5Mózes 6,5) és „…Szeresd felebarátodat, mint 
magadat...” (3Mózes 19,18).

A délelőttök folyamán a fiatalok arról hallhattak kiselőadásokat, majd 
arról beszélgettünk kisebb csoportokban, hogy „Mit is jelent Istent szeretni?”.

Hétfő délelőtti témánk az volt, hogy mi minden válhat számunkra 
bálvánnyá, és ez hogyan befolyásolja az életünket. Kedden arra néztünk 
példát, hogy tudjuk az akaratunkat Isten szolgálatába állítani. Szerda délelőtt 
a Zsoltárok könyve igeszakaszainak segítségével csodálkozhattak rá a 
fiatalok, mennyire aktuálisak Dávid zsoltárai a mi érzésvilágunkra is. 
Csütörtökön arról beszéltünk, hogy a kapott javainkat, talentumainkat hogyan 
is szentelhetjük Isten szolgálatára, pénteken pedig az önzés témáján 
keresztül közelítettük meg a másik ember szeretetét.

Esténként a „jövőképünk”ről beszélgettünk. A „világ jövőképének” 
témakörén belül szóba került – többek között – a mesterséges intelligencia 
fejlődése, a klónozás és az egészségügy problémái, a migráció kérdése, 
illetve a jövőbeli vírushelyzetek veszélyei és az azokra való felkészülés. A 
világ jövőképéről beszélgetve fokozatosan jutottunk el a fiatalok személyes 
jövőképéhez, akik közben arról is tanulhattak, hogyan segítheti őket Isten 
Igéje jövőjük alakításában a Szentírás tanulmányozása és az imádság ereje 
által.

Minden délután érdekes és egyben közösségépítő programokkal 
készültünk a fiatalok számára. Sokat sportoltunk és társasjátékoztunk, de 



7Nyári táborok

NYÁRI GYERMEKTÁBOR
BUDAPESTCSEPEL, 2021. AUGUSZTUS 913.

Napközis hittanoskézműves gyermektáborunkat a csepeli Kazinczy 
Ferenc Általános Iskolában tartottuk. A táborba jelentkező 61 gyermekkel 11 
tanító foglalkozott; a felnőttek munkáját és a gyermekek foglalkoztatását 
pedig még 23 fiatal segítette.

A gyermekhét vezető igeszakasza a következő volt: „Az Úré a föld és 
ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók.” (Zsoltárok könyve 24,1)

A tábor tematikája a Római Birodalom köré épült, de mégis Isten or
szágáról és annak dolgairól tanulhattak a gyermekek a héten – hiszen Istené 
az egész föld, és minden, ami rajta van.

A gyermekek az első naptól kezdve korosztály szerinti kiscsoportokba 
rendeződtek, melyeket újszövetségi gyülekezetekhez tartozó városokról 
neveztünk el (Filippi, Efezus, Róma, Kolossé és Korinthus). A csoportokat 
felnőttek vezették, fiatalok segítségével. A reggeli közös tornázás, éneklés és 
igei kezdés után ezekhez a csoportokhoz vonultak el a gyermekek.

A hét igei tanításait a felnőtt testvérek, köztük a hittanoktatóink 
végezték. Minden nap másmás tanítót és új bibliai történetet hallhattak a 
gyerekek – így próbáltuk számukra még változatosabbá és izgalmasabbá 
tenni a hallottakat.

Az igei témák között szó volt arról, hogy Isten országa hogyan lehet a mi 
szívünkben is, ahol Jézus legyőzte a bűnt. Azt is megtanulták a fiatalok, hogy 
a világ birodalmai sajnos sokszor Krisztus ellen lázadnak – a kísértő könnyen, 
gyorsan egy keresztyéneket üldöző, arctalan tömeget és istenellenes 
birodalmat tud kialakítani. Azt is megtanulták a gyermekek, hogy a földi 
birodalmak az Istentől kapott feladataikat látják el, és ezért a gondoskodásért 
hálásnak kell lenniük a szüleiknek és az állam felé is, hiszen Isten szeretete 
mozgat mindent, ami az érdekünkben történik.

végeztünk karitatív munkát is: a közeli Pálházai Református Egyházközség 
Bózsvai szórványa gyülekezeti házának kerítését festettük le, így a fiatalok 
átélhették, milyen fontos és jó tud lenni a közös szolgálat és segítségnyújtás 
egy közös cél érdekében.

Két gyalogtúrán is részt vettünk a héten: megnéztük a Füzéri várat, és 
elmentünk a Kőkapu nevezetű helyre is, ahol megcsodálhattuk a va
dászkastélyt és egy csodás tavat, amelyet erdő ölelt körül.

Hálásak vagyunk az együtt töltött időért, mert nemcsak élményekben 
gazdagodhattunk, de lelkiekben is közelebb kerülhettünk Istenhez és 
egymáshoz is.

Kósa Márk lelkipásztor
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A kapernaumi századosról szóló igeszakasz által az Istenbe vetett hit 
és bizalom fontosságáról kaphattak bizonyságot a gyerekek, az Apostolok 
Cselekedeteiben olvasottak alapján pedig azt is láthatták, hogy ahogyan 
régen a birodalom területén, úgy ma is terjed tovább a Jézus Krisztusról 
szóló evangélium üzenete. Természetesen minden korosztálynak a számára 
megfelelő módon jutott el a tanítás igei üzenete.

Nyári táborok

A napi igei tanítások, az aranyige és énektanulás mellett a gyerekek 
délutánonként sportolhattak, részt vehettek különböző sorversenyeken, 
közös játékokon és kézműves foglalkozásokon. Ez utóbbi alkalmakon nagy 
örömmel készítettek római katonai sisakot papírból, fűzött imanaplót és a 
római lakomákat idéző gyümölcstálakat is.

A hét során a gyermekek megerősödhettek az Istenbe vetett hitükben, 
és közelebb kerülhettek egymáshoz és a szolgáló testvérekhez is.

A tábort péntek délután egy közös templomi alkalom zárta, ahová 
meghívtuk a szülőket is. A gyermekek közösen énekeltek nekik a táborban 
tanult kedvenc énekeikből és számoltak be a hét eseményeiről. Ezen az 
alkalmon a tábori segítők is elmondták, hogy miért volt fontos számukra a 
gyermekek közötti szolgálat, a gyermekektől pedig azt tudhattuk meg, hogy 
mi tetszett nekik legjobban a héten. A családi alkalmat játék zárta a templom 
udvarán.

Hálásak vagyunk Istennek az együtt töltött hétért – a tanításokért, a 
közös beszélgetésekért, a foglalkozásokért. Köszönjük a szolgálók munkáját 
és a testvérek imádságait!

Kósa Márk lelkipásztor



9Nyári táborok

ŐSZI KONFIRMÁCIÓ GYÜLEKEZETÜNKBEN
2021. SZEPTEMBER 26.

A nevem Nádházi Nóra (41 éves vagyok), a testvérem Nádházi Ákos (ő 
45 éves). Csepelen születtünk és jelenleg is itt élünk. Nem vallásos 
családban nevelkedtünk, de felnőtt korunkban fontossá vált számunkra a hit. 
Mindkettőnk életében voltak nehéz időszakok, melyek átvészeléséhez a hit 
adott erőt.

Szerettünk volna a CsepelKözponti Református Egyházközség tagjai 
lenni, ezért felkerestük a gyülekezet vezetőjét. A konfirmációra Kéri Tamás 
lelkipásztor készített fel, aki a legjobb tudása szerint oktatott minket, és még 
jobban megerősítette hitünket.

Áldó Igénk, melyet konfirmációnkkor kaptunk:

„Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő 
szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi 
bűneinkért.” (1Jn 4,10)

„Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell 
egymást.” (1Jn 4,11)

Nádházi Nóra

A NYÁRI TÁBORAINK TÁMOGATÓJA:

Gyülekezeti élet
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1.) 2020. március közepe óta minden vasárnap 10 órától online közvetítést 
is tartunk az istentiszteletről, így a testvérek gyülekezetünk hivatalos 
Facebookoldalán (www.facebook.com/bcskre, BudapestCsepelKözponti 
Református Egyházközség), a számítógép képernyői előtt ülve is 
meghallgathatják az igehirdetéseket.
Ajánljuk a testvérek figyelmébe a refcsepel.hu honlapot is, ahonnan már évek 
óta elérhető és meghallgatható a korábbi istentiszteletek hanganyaga, és 
tájékozódhatnak a gyülekezet életéről is.
2.) A Kanonica Vizitáció keretében 2021. május 28án Pocsaji Miklós 
egyházmegyei pénzügyi biztos, június 8án pedig Illés Dávid esperes és 
Brandenburg Sándor egyházmegyei gondnok kereste fel gyülekezetünket. A 
vizitáció során az egyházmegye képviselői átvizsgálták pénzügyi 
elszámolásunkat és áttekintették az elmúlt évben végzett egyházközségi 
munkánkat. Az esperesi vizitáción (mely egyben presbiteri gyűlés is volt) 
lelkészeink és presbitereink fogadták az egyházmegye vezetőit. Az iratok 
áttekintése után közösen beszélgettek a gyülekezet hitéletéről és jövőbeli 
célkitűzéseiről.
3.) Gyülekezeti hétvégénket Mátraházán tartottuk június 36ig, közel 50 fő 
részvételével. A hét vasárnapján Kovács István Érden lakó lelkipásztor és 
felesége, KovácsNagy Orsolya teológus hallgató szolgált a csepeli 
istentiszteleten, az otthon maradottak között.
4.) Ezúton is örömmel tudatjuk, hogy Kósa Márk János, gyülekezetünk 
segédlelkésze 2021. június 22én sikeres lelkészképesítő vizsgát tett, így  a 
püspöki kirendelés után  beosztott lelkészként folytathatja munkáját. Lelkész
szentelése november 11én, csütörtökön lesz a Nagyvárad téri Református 
templomban.
5.) Az Exodusprogram keretében gyülekezetünk négy lelkes fiatalja július 
511 között missziós szolgálatban vett részt: ők vezették a nyírbátori 
református napközis gyerektábort – helyi fiatalok segítségével –, amire 
változatos igei alkalmakkal, énekekkel és játékos programokkal készültek. 
6.) A július 17ére tervezett kerékpártúra a rossz idő miatt elmaradt, 
helyette délután néhány családdal közösen társasoztunk a gyülekezeti 
teremben.
7.) Nyári ifjúsági táborunk idén Kishután volt, július 1824ig, melyen 18 
fiatal vett részt a lelkipásztorok és segítőik vezetésével. 
8.) Az augusztus 8ai istentiszteleten gyülekezetünk zenekara is szolgált: 
ének és zeneszóval hozta közénk az evangélium örömüzenetét. Az Úr 
áldását kívánjuk a zenekar tagjainak életére, és örömmel várjuk újabb 
szolgálataikat!
9.) Nyári hittanoskézműves gyermektáborunkat – immár második 
alkalommal – a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában tartottuk augusztus 9
13ig, melyen 61 gyermek, 23 ifis segítő és 11 tanító vett részt. Péntek 
délután templomunkban került sor a záró alkalomra – melyre a szülőket is 
meghívtuk – közös énekléssel, rövid beszámolóval és a templom udvarán 
játékkal. E helyről is köszönjük a szervezők, vezetők és segítők munkáját!
10.) Szeptember 5én, vasárnap istentisztelet után presbiteri gyűlést 
tartottunk személyes és online jelenléttel. A presbiteri gyűlésen többek között 
 áttekintették és értékelték Kósa Márk János segédlelkész éves munkáját, és 
egyhangúlag felkérték az elnökséget, hogy kérvényezzék Balog Zoltán 
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püspök úrtól a hivatalos beosztott lelkészi kirendelését;
 megtárgyalták és elfogadták a 2021/22es tanév kötelezően választott hit 
és erkölcstanoktatás tanmenetét. A fakultatív hitoktatás ellátásával Kósa 
Márk János beosztott lelkészt és KovácsNagy Orsolya pápai teológus 
hallgatót bízták meg;
 a főgondnok úr tájékoztatta a presbitereket, hogy sikeres pályázatunknak 
köszönhetően egyházközségünk állami támogatást nyert a templom külső 
festésére, és további összeget kaptunk az egyházmegyétől a szinten tartó 
beruházásokra, így 2021 szeptemberében megkezdődhetnek a munkálatok; 
 szó esett a templomtorony közeljövőbeli felújításának szükségességéről is.
11.) Az Ars Sacra Fesztivál keretében szeptember 5én, vasárnap 18 órától 
templomunkban tartotta koncertjét a Hajna Zenekar, „Paradicsom közepébe” 
címmel. A háromfős előadó együttes egyike Bártfai Gábor, gyülekezetünk 
presbitere. Isten áldását kívánjuk életükre, további szolgálataikra!
12.) Szeptember 19én tanévnyitó istentiszteletet tartottunk, melyre 
meghívtuk hittanosainkat is – családjukkal együtt. Az istentisztelet előtt a 
nyári hittanos gyerektáborban készült fotókból láthattunk diavetítést, az 
igehirdetés előtt pedig egy rövid történetet hallgathattunk meg Balla Katalin 
konfirmandusunktól Isten megtartó erejéről és a vele való állandó kapcsolat 
fontosságáról. Az istentisztelet után gazdagon terített asztallal vártak 
asszonytestvéreink a parókia előtti teraszon minden résztvevőt. Ezúton is 
köszönjük a finom süteményeket!
13.) Szeptember folyamán két felnőtt testvérünk: Nádházi Nóra és testvére, 
Nádházi Ákos konfirmációfelkészítő alkalmakon vett részt. Keresztelésükre, 
konfirmációi fogadalomtételükre és első úrvacsoravételükre a szeptember 
26ai istentiszteleten került sor. Ezúton is köszöntjük őket, mint gyülekezetünk 
új tagjait, és Isten áldását kívánjuk életükre.
14.) Szeptemberben 12 iskolában kezdték meg hitoktatóink az órarendbe 
épített hittan oktatását – összesen 365 gyermeket tanítanak. Október 
közepén elindulhatott a fakultatív hitoktatás is – a kerület 9 óvodájában és 2 
speciális intézményében.
15.) Október elején megkezdődtek a felkészítő alkalmak a konfirmandusok I. 
és II. évfolyama részére. A felnőtt konfirmációs oktatást várhatóan 2022 
januárjában indítjuk, a kezdés időpontját hirdetni fogjuk.
16.) Október 3án, a Diakóniai vasárnap keretében Varga Róbert 
nagykovácsi lelkipásztor szolgált közöttünk, Kósa Márk lelkipásztor pedig 
Nagykovácsiban hirdette Isten Igéjét. Az aznapi gyülekezeti perselypénzt 
eljuttattuk az egyházmegyének, melyet idén a KispestWekerletelepi 
Református Egyházközség épületeinek karbantartására fordítanak.
17.) A Reformációheti alkalmakat október 272829én tartottuk, a záró 
alkalom ma, október 31én, vasárnap 18 órától lesz az Evangélikus 
templomban, melyre szeretettel várjuk a testvéreket.
18.) November 1jén, hétfőn Gyülekezeti kirándulásra várjuk a testvéreket. 
8.45kor indulunk a parókia elől és 17 óra körül érünk vissza. További 
információkat személyesen tudunk adni illetve a gyülekezet Facebookoldalán 
tájékozódhatnak az érdeklődők.
19.) November 6án, szombaton 17 órától a Zöldalma Kórus koncertet ad 
templomunkban. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk! A koncert 
plakátja hirdetőtábláinkon is megtalálható.

Hírek12



20.) November 14én, vasárnap Kékkeresztes istentisztelet lesz, melyen 
Ordasi Zoltán testvérünk hirdeti Isten Igéjét, és kékkeresztes csoporttagok 
tesznek bizonyságot hitükről.
21.) November 20án, szombaton 10 órától Női csendes napot tartunk 
gyülekezeti termünkben, melyre ezúton is hívogatjuk nőtestvéreinket. Házi 
süteményt szívesen fogadunk.
22.) November 28án, vasárnap Adventi zenés istentisztelet lesz, az 
Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium tanárainak zenei 
szolgálatával.
23.) Az elmúlt időszakban, májusban megkereszteltük Demeter László és 
Balogh Szilvia Dominik nevű, valamint Horváth József és Klinszky Klára 
Richárd Marsal nevű fiúgyermekét. Júniusban kereszteltük Gáspár Attila és 
Máté Anita Attila Deniz nevű fiúgyermekét, Vázsonyi Virág Meike Emese 
nevű, Károly Attila és Tóth Katalin Szofia Kata nevű leánygyermekét, 
valamint Horváth Máté és Radics Ildikó Ezel Nikolasz nevű fiúgyermekét. 
Júliusban kereszteltük Kovács Zoltán és Kiss Izabella Dorka nevű harmadik 
gyermekét – akik a Királyerdei gyülekezet aktív tagjai, Csaba György és 
Lengyel Dóra Máté nevű második gyermekét – az édesanya gyülekezetünk 
és BabaMama körünk aktív tagja, valamint Keresztes László és Bádé 
Orsolya Boróka nevű leánygyermekét. Augusztusban kereszteltük Török 
László és Balogh Éva Kristóf nevű fiát, Nyikos László és Rákos Gabriella 
Anna nevű, Orbán László és Serbán Alexandra Aletta Erika nevű 
leánygyermekét, Nagy István Csaba és Márton Szilvia Máté Csaba nevű, 
valamint Jakab Ferenc és Dalanics Katalin Márton nevű fiúgyermekét. 
Szeptemberben kereszteltük László Csaba és Gáspár Fanny Zoé Zselyke 
nevű, Tamás Richárd és Győri Xénia Alita nevű, valamint Krajczár Ferenc és 
Tomori Krisztina Emília nevű leánygyermekét, Kapitor István és Csáki Szilvia 
László István nevű, Matus Gábor és Turóczy Diána Márk nevű fiúgyermekét, 
valamint Györfi Gábor és Seregély Lilla Botond és Lili nevű, Csobályka 
Krisztián és Szilvási Jusztina Mia és Olivér nevű gyermekeit, Bakos Csaba 
és Ladzhova Maya Rumenova Adél és Lilla nevű leányait, György Katalin 
Anabel Laura nevű, valamint Timár András és Marjai Györgyi Tamara nevű 
gyermekét. Októberben kereszteltük Székács István és Farkas Virág Virág 
Brilliána nevű, valamint Köböl Anita Léna Janka nevű leánygyermekét, Danó 
Krisztofer és Rácz Vanessza Noel László nevű, Kovács Péter és Sebestyén 
Angéla Kornél Péter nevű, Bali Dezső és Nyerges Anita Dávid nevű 
fiúgyermekét, Kaszás Attila és Huszár Viktória Boróka nevű, Kecskés Attila 
és Balogh Dzsenifer Sztella Delani nevű, valamint Varjasi Szabolcs és 
VásárhelyiFaragó Kata Nóra Borbála nevű leánygyermekét.
Az Úr áldja meg a családokat, és a gyermekek keresztyén hitben való 
nevelését!
24.) Augusztusban templomunkban kérték Isten áldását házasságukra Sági 
Gábor és Dr. Molnár Dalma idén pünkösdkor gyülekezetünkben konfirmált 
testvéreink, valamint Nagy Ervin és Magyar Mónika. Szeptemberben a 
dunabogdányi református templomban, Isten színe előtt fogadott örök 
hűséget egymásnak Timár Dávid és Birtalan Emőke. Emőke – családjával 
együtt – gyülekezetünk tagja. Októberben kötöttek házasságot 
templomunkban Csaszin Tamás és Barkaszi Katalin konfirmált testvéreink.
A párok életét, közös útját Isten áldása kísérje!
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25.) Az elmúlt időszakban búcsúztak szerettei Zsellér Istvánné sz. Sólyom 
Zsuzsannától (†87), Zámbó Katalintól (†59), Horváth Mihályné sz. Szűcs 
Olgától (†83) és Péter Gábortól (†52) Templomunkban búcsúztattuk Szabó 
Zoltánné sz. Tury Emíliát (†88), Tircsi Gyula Csabát (†64), Tamásy Tiborné 
sz. Farkas Teréziát (†89) és Homoki Attilát (†32). Eltemettük Konyha Zoltánt 
(†69), Tóth Andrásné sz. Zsíros Katalint (†97), Szalóki Antalné sz. Szabó 
Magdolnát (†86), Szépvölgyi Ágnest (†54), Gajdos Istvánt (†77). Búcsúznunk 
kellett André István testvérünktől (†80), aki hűséges látogatója volt 
istentiszteleteinknek, felesége pedig gyülekezetünk tagja. Végső földi búcsút 
vettünk Somogyi Brigittától (†35), Bende Mihálytól (†82) és id. Győri Károlytól 
(†76). Templomunkban búcsúztattuk Kocsis Józsefné sz. Balázs Ilona Ágnest 
(†65), Vízkeleti Ferencné sz. Tóth Irént (†86) és Pakó István Antalt (†82). 
Eltemettük Tóbi Sándorné sz. Oláh Teréziát (†76), Császár Józsefné sz. 
Karlovics Éva Máriát (†77), Geszler Béla Tiborné sz. Pataky Rozáliát (†72) és 
Boros Zoltánt (†58). Templomunkban búcsúzott a Kékkeresztes csoport 
Molnár László Józseftől (†63); ugyanitt búcsúztak szerettei Mikó Balázsné sz. 
Magi Emmától (†78). Eltemettük Szentimrey Gyula Istvánt (†77), Zetkó 
Istvánné sz. Tóth Arankát (†79), Bársony Sándorné sz. Dobos Ilonát (†65), 
Cseh Józsefné sz. Boczkó Ibolyát (†93), Némethné Takács Szilviát (†40) és 
Bércziné Kovács Máriát (†60). Búcsúznunk kellett Bozsó Katalin Júlia (†48) 
testvérünktől is, aki korábban gyülekezetünk tagja, gyermekmunkása és 
hitoktatója is volt. Templomunkban búcsúztattuk Szalay Kálmánné sz. 
Nyerges Margitot (†79). Végső földi búcsút vettek szerettei Turi Imre Józseftől 
(†88) és Kanalas Miklósné sz. Varga Esztertől (†59). Gyülekezetünknek 
kedves halottja van: 67 éves korában váratlanul elhunyt Molnár Lajosné sz. 
Czégényi Mária testvérünk, gyülekezetünk aktív tagja, akit az Erzsébeti 
temetőben kísértünk utolsó földi útjára. Templomunkban búcsúztattuk Korn 
Henrikné sz. Pásztor Évát (†71) és fiát, Korn Henriket (†47). Végső földi 
búcsút vettek szerettei Hézsai Lászlóné sz. Detkó Márta Juliannától (†64) és 
Szabó Gábor Istvántól (†64) is.
A Szentlélek vigasztaló kegyelmét kérjük szeretteik számára – ahogy az Ige 
mondja: „Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett 
lelkeket.”
26.) A július 9ei vihar mind a templom, mind a gyülekezeti ház épületét 
károsította – elsősorban üvegtörés, pala illetve zsindely és kéménysérülés 
történt. A főgondnok úr vezetésével sor került a károk felmérésére, és a 
biztosító felé való továbbítására. A helyreállítási munkák augusztus
szeptember folyamán lezajlottak.
27.) Mint látják a Testvérek, folyik a templomhomlokzat felújítása. Terveink 
szerint a munkálatok során a harangtorony ablakainak részleges felújítására 
is sor fog kerülni. A munka szakaszokban zajlik, ennek megfelelően a 
templom körül szakaszos lezárásokra kerül sor. Köszönjük a testvérek 
türelmét, ugyanakkor mindenkitől kérjük a biztonsági intézkedések betartását!
28.) Ezúton is köszönjük asszonytestvéreink munkáját, akik fáradhatatlanul 
szabják és hímzik a keresztelői kendőket.
29.) Köszönjük a gyülekezeti pénzadományokat, valamint a Pathmosz 
Alapítvány számlájára küldött pénzátutalásokat. Az alapítványok a hozzájuk 
beérkezett adományok mértékétől függően is kapják az állami támogatást, 
ezért kérjük – aki teheti –, támogassa alapítványunkat legalább évente 
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Minden alkalmat a járványügyi előírások betartásával tartunk meg.

egyszer. Az alapítvány számlaszáma: OTP 1172100220014933. Köszönjük, 
és kérjük továbbra is a céladakozást beosztott lelkészünk számára, hogy 
fizetését hosszú távon biztosítani tudjuk.
30.) Szeretettel ajánljuk az iratterjesztést a testvéreknek. Szívesen segítünk 
adott témájú keresztyén könyv kiválasztásában, megrendelésében is. 
Októbertől kapható a Zsinat által összeállíttatott új énekeskönyv – 2500 Ftos 
bevezető áron –, melyet szeretettel ajánlunk a testvérek figyelmébe.
31.) A templom bejáratánál elhelyezett imaládába továbbra is szívesen 
fogadjuk az imakéréseket és a hálaadásokat.
32.) Kéri Tamás és Kósa Márk lelkipásztorok végzik a gyülekezeti tagok 
látogatását. Aki mielőbb szeretné e látogatást, kérjük, jelezze a lelkészi 
hivatalban!
33.) A gyülekezeti ház földszintjén található hirdetőtáblára a testvérek 
elhelyezhetik hirdetéseiket.
34.) Egyházunk mobilflottájába továbbra is szeretettel várjuk a testvérek 
csatlakozását. A mobiltelefonelőfizetés igénybevételével kapcsolatos 
információkról személyesen, telefonon vagy emailben tudnak érdeklődni 
elérhetőségeinken keresztül.
35.) Gyülekezetünk hosszú távú tervei között szerepel egy óvodától a 12. 
osztályig ívelő iskola indítása. Kérjük az Urat, hogy a tervezett 
iskolaindításhoz összeálljon egy imádkozó és munkára kész csapat, és 
először is megtaláljuk az óvodaindításra alkalmas helyet.
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LELKIGONDOZÓI BESZÉLGETÉS
Időpontot egyeztetni személyesen lehet az alkalmak előtt vagy után,
vagy telefonon (a fenti vezetékes vagy mobil számon)

KÖNYVKÖLCSÖNZÉS
Minden szerdán a bibliaóra előtt és után, 
valamint minden vasárnap istentisztelet után a 

A gyülekezet életével kapcsolatban cikkírók jelentkezését szívesen fogadjuk. 
A jelentkezőket a lelkészi hivatalba várjuk.

„Igazságodat nem rejtem el szívem mélyén, hanem elbeszélem 
hűségedet és szabadításodat. Nem titkolom el kegyelmedet és 

igazságodat a nagy gyülekezet előtt.” (Zsoltárok 40,11)
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