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Tanulnivaló
Szeptember. Tanulás. Együtt tanulás a gyerekekkel. Továbbképzés, átképzés – hátha úgy jobban boldogulunk. S mennyi minden van, amit meg
kell tanulnunk – nem az iskolapadban: tájékozódni, valakikkel együtt élni, vagy éppen egyedül élni, pénzt beosztani, megosztani stb.
Furcsa dolgot olvasunk Jézusról az Újszövetségben: „Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután
tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.” (Zsid 5,8-9)
Volt Jézusnak bármi tanulnivalója? A mennyben az Atyának való engedelmesség magától értődő. Ott mindenki tökéletesen enged neki. Jézus
öröktől fogva ismerte Isten tervét a tőle elszakadt és bűnbe veszett ember megmentésére. Engedelmes volt, amikor erre a tervre igent mondott, és
közénk született.
Engedelmeskedni akart, mert szerette az Atyát, és szeretett minket. Ez az engedelmesség folyamatos és végül totális önmegtagadást kívánt.
De „örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.” ! Azért, amit tett, Isten
felmagasztalta őt, és hívők nemzedékei dicsőítették őt a múltban, dicsőítik most és mindörökké.
Sok tanulnivalónk van. „Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti
lelketeknek!” – mondta Jézus. „Megtanultam, hogy a körülményeim között elégedett legyek” – vallja Pál apostol.
Jézus megtanulta az engedelmességet = kiteljesedett az engedelmessége. Minden nap, minden tekintetben, minden
áron az Atyának akart engedni.
Bennünket is engedelmességre hív: „Aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és
kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem és az
evangéliumért, megmenti azt.” (Mk 8,34-35) Engedelmeskedni? Csak muszájból – mondja az emberi ösztön. Neki
engedelmeskedni feltétlenül érdemes. Hiszem és vallom. Menjünk őhozzá, hadd tanítson minket e most induló
új iskolaévben!
Hornyák Julianna
lelkipásztor

Ifi nyári tábor
A tábor Dunaszentbenedeken volt július 21-25-ig. Nagyon szép helyen
voltunk és a Duna sem volt messze. Napjaink reggelivel kezdődtek, amit
mi készítettünk majd jött az áhítat, amit Julika néni vagy Ottó tartott
nekünk, utána játék vagy más program ebédig. Délután szabad program
volt, majd újra áhítat énekléssel és Ottó gitározásával. Kedd délelőtt
voltunk egy vízi madárparkban, ahova biciklivel mentünk.
Csütörtökön pedig Kalocsára kirándultunk busszal. Esténként volt a
sötétben játék vagy viccmesélés.
Az ebédünket az oviból kaptuk, egyik este pedig a lányok főztek.
Fürödtünk a Dunában és a fiúk horgásztak is. A táborban jól éreztem
magam, remélem jövő nyáron is lesz.
Tóth Anna

Gyülekezeti napközis tábor
Több éve már, hogy a gyerekeknek a nyári szünetben egyhetes napközis tábort tartunk. Idén augusztus 18-22. között a testvérek témakör köré
szerveződött a tanítás: három ószövetségi és két újszövetségi történet testvéreivel ismerkedtünk meg. Ézsau és Jákob, Mózes és Mirjám, Dávid és
testvérei mellett beszélgettünk Simon Péter és András, valamint Mária és Márta történetéről. Ezeken keresztül szót ejtettünk a testvérek közötti
ellentétekről, irigységről, féltékenységről, de a szeretetről, megbocsátásról, az ellentétek feloldásáról is. Jézus követéséről, tanításainak
meghallgatásáról és szívünkbe fogadásáról, az egymásra való odafigyelésről. Énekeket, kánonokat is tanultunk.
A lelki táplálék mellett sok más érdekesség is várta a gyerekeket. Vendégünk volt egy állatbemutató: egér, patkány, borz, menyét, róka, görény
érkezett hozzánk. Gokartoztunk, vízibombázással enyhítettük a meleget, tollasozás, hintázás, számháború, labdázás mozgatta meg az izmokat.
Kézműveskedtünk: készült dobogó papírszív, nemez tulipán, követ dekupázsoltunk, és festettünk pólót. Az utolsó napon játékos
kérdésvadászattal ismételtük át mindazt, amiről beszéltünk.
Augusztus 20-án a családokat hívtuk közös kirándulásra. Ezt sajnos az időjárás meghiúsította, de a helyette választott barlangi túra és a közös
fagyizás minden résztvevőnek szép emlék lesz.
Köszönjük Borka Lajosné Mária néninek – Eszter és Bogi nagymamájának – a konyhai segítséget! Nagyon örülünk, hogy velünk töltötte ezt a
néhány napot. Valamint Szép Attilának a fényképezést és a pénteki ebédünket, a sok finom süteményt a szorgos anyukáknak és lelkes
gyerekeknek. Minden szülőnek, aki elküldte gyermekét, hogy ránk bízták őket. De mindenekfelett hálás szívvel Istenünknek, hogy adta ezt a
hetet és megőrzött mindnyájunkat.
A gyermekmunkások nevében: Gulyásné Szűcs Katalin

Hívogató a vasárnapi gyermekfoglalkozásokra
Az új tanév kezdetével újra indulnak a gyermekek számára is az alkalmak
vasárnaponként az istentisztelettel egy időben. Az óvodásokkal,
kisiskolássokkal és nagyobb iskolásokkal két csoportban foglalkozunk. A
kicsik és nagyobbak is minden alkalommal egy-egy bibliai történettel
ismerkednek meg, melyekhez kapcsolódóan beszélgetnek, játékokat
játszanak, énekelnek vagy éppen kézműveskednek. Szeretnénk, ha a
gyülekezetbe járó gyermekek is megérezhetnék, hogy milyen jó és fontos
dolog testvéri közösségben lenni, ezért hívjuk és várjuk szeretettel őket!

Gyermekünkért való könyörgés
Gyermekünk parányi,
értelme kicsi.
Urunk, Rád találni
segíts Te neki!
Lássa fűben, fában,
hogy az eredet
újuló csodája
összefügg veled!
Titkaidban hogyha
tűnődve tekint,
szólj hozzá korának
mértéke szerint!
Ha tudata alján
keres Valakit,
jelenjél meg néki,
s légy Magad a hit!

Fényesedjenek meg
Rajtad szemei,
légy sokkal több neki,
mint a szülei.
Füle Lajos

HÍREK
Ifjúsági táborunk Dunaszentbenedeken volt július 21-25. között, nyolc fő részvételével.
Augusztus 18-21-ig szerveztünk idén napközis gyerektábort, melyen 14 gyerek vett részt. Köszönjük minden munkatárs segítségét!
Az őrbottyáni Juhász Zsófia Református Szeretetotthon lakóit szeptember 21-én vasárnap várjuk hozzánk. Az otthonban kb. 180 fogyatékos
ember él. Aznapi perselypénzünkkel őket kívánjuk támogatni. Ez a vasárnap egyben gyülekezeti napunk is lesz.
A Vasas-szakadékba tervezett, de az augusztus 20-i rossz idő miatt elmaradt kirándulásunkat október 4-re hirdetjük meg újra.
Mészáros János Elek ad élménybeszámolóval, hitvallással átszőtt dalestet november 16-án vasárnap este templomunkban Csillag született
címmel.

Mini praxis pietatis
A HIT
Mindent elfogadni
Mindenről lemondani
Mindent átadni
MAGATARTÁS
Alázat
Szelídség
Nyugalom
BESZÉD
Ha lehet: semmit
Ha muszáj: nem részletezni
Nem panaszkodni
Nem dicsekedni

SZOLGÁLAT
Látogasd meg
Hallgasd meg
Mondj neki Igét
Imádkozz érte

ALKALMAINK
Hétfő

18 h

férfi bibliaóra (kéthetente)
Indul: szeptember 8-án

Szerda

10 h
11 h

bibliaóra
imaóra (kéthetente) Indul: szeptember10-én

Csütörtök 10 h

baba-mama kör (kéthetente)

Péntek

konfirmációi előkészítő II.
konfirmáció I. csoport szervezése folyamatban
házi bibliaóra (kéthetente)

15,30
18 h

Vasárnap

10 h

istentisztelet
gyermekistentiszteletek

Minden hónap első vasárnapján úrvacsorás istentisztelet.
Hitoktatóink:
a Czimra Gyula Általános Iskolában
Szerencsi Istvánné Zsuzsi 06-30-348-3382,
a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumban
Hornyák Julianna 06-30-691-6764.
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