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---------------------------SZOROZD MEG!
Megoldatlan feladatom felett
virrasztok. Hiányzik a felelet.
„Jöjj, Mesterem! Nézd, nem bírok vele.
Csak könnyeimmel öntözöm tele.
Ha éhezők könyörgő szája kér,
aszott kéz nyúl betevő falatér’,
s a lelkem olyan kifosztott, szegény:
magam is éhes, hogy’ segítsek én?
Elfogy a hit és elfogy az erő.
A kevesemmel hogy’ álljak elő?
A keveset ezeknek osztani,
hogy mindenkinek jusson valami,
jusson valami és jusson elég,
Mester , lehet?!” „Hát szorozd meg elébb!
A szorzó áldott két kezem legyen!
Emlékezzél csak! Azon a hegyen…
az ezrek… az öt árpakenyér…
s te búslakodnál a kevesedér’?
Szorozz! – Enyém az éhező sereg.
Szorozz! – Én mindig megsegítelek.
Szorozz! – Az én szolgám szegény legyen,
s ha adni kell, mindig tőlem vegyen!
Szorozz!”
Szorzok és hajnalfényben ég
a diadalmas eredmény: Elég.
(Túrmezei Erzsébet)
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A HÓNAP IGÉJE
“Elmúlt az aratás, véget ért a nyár…“ (Jer 8,20a)
„A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma“ (Mt 6,11)
A református egyház régi hagyománya szerint a gyülekezetekben
augusztus 20-t követő vasárnap, hálaadó istentiszteletet tartanak az új
kenyérért. Egy kicsit ugyan megkésve (július-augusztus nyári szünet), de
mi sem feledkezünk meg róla.
Az emberi lét egyik döntő kérdése a kenyérkérdés. Vannak
történettudósok, akik egyenesen a kenyérben látják az emberi történelem
egyik legfőbb mozgató erejét, amely forradalmakat szül és véres
háborúkat indít el. Valóban emberi sorsot jelöl meg, hogy kinek milyen és
mennyi kenyér jut.
Nem véletlen, hogy Jézus is foglalkozott a kenyér kérdésével. A „mintaimádságba“, amelyet tanítványainak tanított, belefoglalta a mindennapi
kenyérért való könyörgést is. Ez azt jelenti, hogy nem magától értetődő,
hogy kenyér kerül az asztalra, ami bár Isten ajándéka, de a bűneset miatt
keményen meg kell dolgozni érte: „Arcod verejtékével eszed a
kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél.” (I.Móz 3, 19)
Amikor megvágjuk a kenyeret, gondolunk-e rá, hogy hány ember kemény
munkája van benne: szántó, vető, arató, molnár, pék és a sajátunk, hogy
meg tudtuk venni. Amit nehezen szerez meg az ember, azért illik hálát
adni.
Addig talán sokan eljutnak, hogy - ha másképp nem -, a Miatyánkban
elkérik a mindennapi kenyeret. De mi van a hálaadással??
Isten ajándékát nem lehet csak úgy kiragadni Isten kezéből és tovább
száguldani vele, mert hogy a hálaadásra már nincs idő.
Kedves emlékként gondolk vissza a nagymamára, aki mielőtt megszegte
(régen nem vágták) a kenyeret, a késsel egy keresztet “rajzolt rá”. Ez volt
az ő hálaadása. Faluhelyen még ismerek olyan családot, hogy addig nem
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esznek az új kenyérből, míg a “zsenge” nem került az Úr asztalára, míg
annak ünnepét nem tartották meg.
A hálaadás tehát elsődleges dolog. Nem lehet elhalasztani, vagy
elfeledkezni róla.
Magasztaljuk Istenünket, hogy az idén is meglesz a kenyerünk, tehát
nem kell “más kenyerét” ennünk, de hordozzuk imádságban azokat a
milliókat is, akik éheznek. Vegyük észre és segítsük azokat, akiknek talán a közvetlen közelünkben is akad ilyen - nem jut “mindennapi
kenyér”!
Az utolsó ítéletről szólva, félreérthetetlen határozottsággal mondta Jézus,
hogy a számonkérő kérdések egyike lesz, hogy földi életében ki-ki hogy
viszonyult az előtte megjelenő éhezőhöz és mit tett értük.
“Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel…” (Gal 6,10a)
Ámen (G.M.)

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ

Azoknak a
gyülekezeti
tagoknak, akik
szeptember december
hónapokban
ünneplik
születésnapjukat,
szívből
gratulálunk és
Isten áldását
kérjük további
életútjukra.

"Ha segítségül hívod az Urat, Ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja:
Itt vagyok!“ Ézs 58,9
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GYÜLEKEZETI NAP, 2014. június 28.
Nehéz lenne összeszámlálni a gyülekezetünk több mint ötvenéves
fennállása alatt megrendezett gyülekezeti napok számát, méginkább
emlékezni mindegyikre, mert
egy kissé hasonlóak voltak. Abban
mindenképpen, hogy mi, résztvevők, mindig örültünk egymásnak, és
mindenki - tehetségéhez képest -, fáradságot nem kímélve, igyekezett
örömet szerezni a többieknek! Minden alkalommal sok munkát igényelt
egy ilyen nap megrendezése, de ezt mindenki önként vállalta. Vajon mi
adta az indítékot, és mi adta az erőt hozzá? Elgondolkoztató az is, vajon
honnan jön az embernek olyan érzése, hogy szeret valak(iket)it, ak(iket)it
jóformán nem is ismer? – mert többnyire egy gyülekezetből csak a lelkész
ismer mindenkit.
Aki ezekre a kérdésekre választ keresett, az, ha jól odafigyelt a
prédikációra, az aktuális igével kapcsolatban könnyedén megtalálhatta a
választ. A prédikáció textusa egyetlen mondat volt: „de nekem olyan jó
Isten közelsége”(Zsolt 73,28a). Arra a kérdésre, hogy hol lehet
találkozni Istennel, hol lehet megélni Isten közelségét, három válasz
hangzott el. Átélhetjük itt a gyülekezetben, az istentiszteleten, az
összejöveteleinken. Vannak, akik hosszú évtizedek óta járnak ide és újra
meg újra átélik ugyanazt: „De nekem olyan jó az Isten közelsége!” Ki-ki
nézze meg önmagát,
hogy jó-e neki itt lenni?
– és ha jó itt lennie,
akkor ennek az Igének
egyik igazságát máris
átélhette. A második
lehetőség a Biblia, a
bibliaolvasás, a fölötte
való
elcsendesedés,
ahol az Istennel való
találkozás
jóságát
élhetjük át. A harmadik,
talán a legigazibb - Isten
közelségének
megtapasztalására - Jézus
Krisztusban van. Jó az
Isten közelében lenni, de csak annak, aki eljutott odáig, hogy szegény
vagyok belül, kell aki segítsen, erősítsen, a büneimet megbocsássa hallhattuk az igehírdetésben. Nagy örömünkre, hamar megtelt a deutzi
St. Johannes-Kirche. Természetetesen a kölniek tették ki a résztvevők
nagyobb részét, de szép számmal érkeztek csportok a többi prédikálóállomás környékéről is, főleg a bielefeldi-, düsseldorfi- és bochumiról.
Ennyien már régen voltunk! A részvevők összlétszáma olyan 120-130
között mozgott. Ami nekünk „oldiknak” rögtön feltűnt; a sok fiatal
„ismeretlen” arc. Valószínű, hogy az „ötvenen felüliek” csoportja, talán
4

hosszú idő óta először, kisebbségbe került, ami egy pozitív jelenség!
Gulyás Márta tiszteletes asszony nem hiába dolgozott olyan sokat,
sikerült elérnie a fiatalokat, a fiatal felnőtteket, akik többnyire személyes
ismeretségeken keresztül kerültek gyülekezetünkkel kapcsolatba. Igaz,
ma már ebben a telekommunikáció is nagy segítséget nyújt, hiszen a mai
ifjúság „nyelve” az interneten keresztül terjed. Ma már enélkül „semmi
nem megy” a fiataloknál!.
Az istentisztelet folytatásaként négy felnőtt konfirmandus fogadalomtétele
következett. A konfirmandusok, akik különböző helységekből jelentkeztek,
fél éves konfirmációs előkészítőn vettek részt, és most, önkéntes
elhatározásból
tettek
fogadalomat. Elkötelezték
magukat, hogy Jézus
Krisztust követik és a
református
egyháznak,
életük végéig hűséges
tagjai lesznek. Ezután
közösen elmondták az
Apostoli Hitvallást, majd a
lelkésznő
mindegyiket
egy-egy
igével
megáldotta.
Folytatásképpen
a
konfirmandusok nevében
Witt Júlianna hálaadó
imádságot mondott, majd
Rohrsdorfer kurátor úr
köszöntötte őket
és
átadta mindegyiküknek a
gyülekezet
ajándékát,
egy-egy Bibliát. Megható
volt, ahogy közben, az
ifikből alakult énekkar a
„Ne
félj,
mert
megváltottalak, neveden
szólítottalak”
énekkel
köszöntötte a konfirmandusokat.
A tiszteletes asszony személyes ajándékként, egy-egy „feltámadás virág”gal ajándékozta meg őket. Ennek a Mexikóból származó növénynek az a
tulajdonsága, hogy a látszólag elpusztult növény, akár évekig tartó
szárazság után is, az első vízcseppektől kizöldül, életre kel. Ezzel
párhuzamot vonva bátorította a lelkésznő a fiatalokat, hogy amikor majd
lelkileg üresnek és olyan „kiszáradtnak” érzik magukat, mint ez a „rózsa”,
akkor jússon eszükbe, hogy nincs olyan „kiszáradt lélek”, mely meg ne
elevenedne, életre ne kelne, ha az éltető forráshoz, az élő vízhez, Jézus
Krisztushoz menekül.
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Az ünnepi istentisztelet alatt a gyerekekkel Dóra Áron testvérünk egy
külön teremben foglalkozott. Ő vezette délután a táncházat is, ahol főként
a fiatalság, erdélyi és csángó táncokkal ismerkdhetett.
Meg kell említenünk a lelkésznő, gyülekezetünk múlt évi tevékenységéről
szóló beszámolóját is. Szinte ámulattal hallgatta az ember, hogy milyen
sokrétű tevékenységet folytatott ez a kis gyülekezet egy év alatt.
Lekésznőnkről nem is szólva, aki a gyülekezetben „másodállásban”
szolgálva, mindezeket irányította és végezte.
Az ünnepi istentisztelet röviddel egy óra körül ért csak véget. Bizony
korgó gyomorral sétált át a tömeg a nagy gyülekezeti terembe, ahol
terített asztalok fogadták a résztvevőket. Úgylátszik nem mindenki jelezte
jövetelét, mert sajnos nem mindenkinek jutott hely, úgyhogy csak
nehezen, pótszékekkel sikerült megoldani az ebédelést. A testvérek által
sütött sütemények, és az elmaradhatatlan kávézgatással egybekötött

beszélgetés tette teljessé a napot. Amikor 17 óra körül szedelőzködni
kezdtünk, eszembe jutott a ZDF hajdani, népszerű TV- showműsora a
„Dali, Dali”; ahol is egy bizonyos pontszámot meghaladó válaszoknál, a
kistermetű moderátor, Hans Rosenthal elkiáltotta magát: „Sie sind der
Meinung das war Spitze!!” - és ugrott hozzá egyet a magasba. Hazafelé
menet ez a hasonlat jutott eszembe a mi GYÜLEKEZETI NAP-unk
jellemzésére.
Mi is volt a különlegessége a mainak? Erre azt mondanám, hogy
elsősorban konfirmandusaink fogadalomtétele és első közös úrvacsora
vételük, hiszen ilyennel harminckilenc éves presbiterségem alatt most
először találkoztam. Másodszor a nagyszámú fiatal arc,
mely
meggyőzött; ebben a gyülekezetben ismét „megjött” az erő. Ezért a
gyülekezetért nem hiába dolgozott annyi sok ember, mert ez a gyülekezet
élni fog az elkövetkezendő ötven évben is. (E.G.)
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KIRUCCANÁS AZ AHR-VÖLGYÉBE
Két kedves ismerősön keresztül meghívást kaptunk – a férjem és én augusztus utolsó előtti hétvégéjére, egy „csapatösszerázó” kirándulásra.
A helyszín az egyik híres német borvidék, az Ahr-völgye volt. Szombat
délelőtt 1O óra körül lehetett, amikor a Bad Neuenahr – Ahrweiler nevű
kisváros egyik központi parkolójában elkezdett gyülekezni a kis kalandos
kedvű társaság.
Azt hiszem, csak mi
ketten voltunk újak a
csoportban, de ez egy
cseppet sem jelentett
gondot
számunkra.
Alig hogy elindultunk,
már az első 2OO m
után sorra születtek a
jobbnál jobb csoportés tájképek.
A vidám kis csapat,
ami mellesleg nagyon
heterogén
volt,
legalábbis a korosztályt illetően, kitűnően érezte magát a dimbesdombos, vég nélküli szőlőültetvények és régivágású, hangulatos épületek
világában.
Egészen őszintén el kell hogy mondjam, az uticél nem volt teljesen tiszta.
Annyit tudtunk, hogy ezen a hétvégén itt bornapok vannak, meg hogy arra
szőlőshegyek vannak – de ez nekünk bőven elég is volt.
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Amikor elfáradtunk a sétában,
beültünk
egy
szimpatikus
borospincébe – ami valójában nem
is pince volt, hanem egy nagy lugas
padokkal, ahol a kitűnő borok mellé
frissen sült Quiche Lorraine-t is
lehetett
rendelni, ami kitűnően
passzolt a borhoz, tanusíthatom! A
borból
pedig
bármelyiket
is
választottuk volna, biztosan nagyon
elégedettek lettünk volna.
A kellemes üldögélés-beszélgetés sem tarthatott örökké – tovább
indultunk. A fiatalabb, illetve
energikusabb
egyedek
úgy
döntöttek,
hogy
meghódítják
magát a nagy szőlőhegyet is,
elvégre azért jöttünk, nem igaz?
Felmásztunk hát a dombtetőre,
onnan néztünk szerteszét – s
megvitattuk
a
világnak
pár
fontosabb kérdését..., merthogy
nem az ivás volt a kirándulás célja,
hanem
sokkal
inkább
a
beszélgetés,
ismerkedés,
eszmecsere. Egy ilyen séta pedig
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kitűnő alkalom erre. Felszínre kerültek régi, fájó emlékek, amiknek anno
sorsmeghatározó szerepük volt. Felvetődtek témák és kérdések az
aktuális politikai helyzetről világszerte. De megbeszélésre és
megvitatásra került a kirándulás kedvéért sütött pogácsa receptje is. Nem
volt nagy a csapat, de mindenki talált a lelkéhez közel álló
beszélgetőtársat.
Késő délután volt már, amikor elhatároztuk, hogy mielőtt hazautaznánk,
még megnézzük a városka
főterét is. Szép, rendezett
német kisváros-centrum. Régi,
hagyományos mintára épült,
nem
túl
magas
“Fachwerkhäuser“,
közöttük
pedig
sétálóutcák
tele
vendéglővel meg kávézóval.
Itt kiválasztottunk még egy
helyszínt
egy
utolsó
borkóstoláshoz, ahol ismét
eltraccsoltuk az időt – kellemes volt a hangulat és nem zavart, hogy kint
eleredt az eső. De amilyen hamar jött, úgy el is ment – biztosan látta,
hogy a jókedvünknek úgysem tud ártani.
Miután mindenki „elkóstolgatta” a borát mind az utolsó cseppig, eljött a
hazaindulás ideje.
Volt, akitől még a
kávézónál
elbúcsúztunk,
s
voltak olyanok is,
akikkel utána még
éjfélig
együtt
bolyongtunk Köln
zajos utcáin. Azt
hiszem,
nem
tévedek,
ha
mindenki nevében
kijelentem, hogy
nagyon
kellemesen telt az augusztus 23-a, a szép idő, a jó társaság és a szép táj
sok maradandó élménnyel gazdagított.
(Lukács Imola)
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APRÓHIRDETÉS
Közúti balesetet szenvedett Európában? Hívja Ádámfi György
gépjármű-szakértő irodáját! Vállaljuk kárrendezését. Telefon: 00-49172-98 20 844; Fax: 00-49-241-162 666; E-mail: adamfi@t-online.de

Szállás Budapesten! Központi, mégis nagyon csendes helyen, az
Opera közelében, 2 szoba, konyhás, fürdőszobás lakás kiadó.
Információ: Tel: 02223-3588, vagy fewo.budapest@gmx.de
Kiöregedés miatt átadó egy gépjármű szakértő iroda. Keresek egy
gépjármű profit (mérnök, mester, szerelő, technikus, vagy
informatikus- eladó). Betanítás garantálva. Indulási tőke (10-20 ezer
€) előnyös lenne. Az irodához tartozik egy használtautó kiállító
terület (kb. 25 személygépkocsi) és egy 3 állásos berendezett javító
műhely, gumiszerelő- és kiegensúlyozó gépekkel. TOP helyen,
Aachen közelében. Tel.: 0049(0)24079517318

ELADÒ BUDAPESTEN A VÀROSLIGETNÈL EGY ÖRÖKLAKÁS
GARÁZZSAL, ami bútorozott, galériás, átalakítható, a Keleti
pályaudvar és a Városliget között fekszik. Közelben van a Széchenyi
thermálfürdő, orvosi és fogorvosi endelők, a Péterfi kórház, patika,
élelmiszer üzletek, Garay piac, vendéglők és a Puskás
F.(Népstadion). Az autóbusz- és a trolibusz megálló a ház előtt van.
Èrdeklődni :Tel: 0228/46 81 10, vagy 01794502646 Erdős István

Ocskay Viktória,
Magyarországon, biztosításokkal foglalkozó
vállalkozó, ajánlja segítségét a következőkben:
élet- és
balesetbiztosítások, vagyon-, felelősség- és gépjármű biztosítások,
Fundamenta Lakáskassza és minden egyéb
biztosítás, a
Magyarországon működő összes biztosítóval.
Elérhetőség: Tel:+36-20-319-5575
E-mail: ocskay.viktoria@gmail.com

FIGYELEM !
TEKINTSE MEG GYÜLEKEZETÜNK WEB-OLDALÁT:

http://ungarische-gemeinde.de
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