ÁLDÁS BÉKESSÉG
2. szám

2006. Pünkösd
DI Ó SJ E N İI E GY H ÁZ K Ö ZS É G HÍ R AD ÁS A

Egy csepp békesség
Immár a 2006. év pünkösd
havában járunk. Életünk idıórája
születésünkkel elindult és könyörtelenül halad elıre, amíg meg nem
áll. Földi életünk ideje arra adatott, hogy szolgáljuk Teremtınket
és ismerjük fel, hogy az idı értékes ajándék, amit csak azért kaptunk, hogy élni tudjunk vele és az
Adományozót dicsıítsük. A homokóra is arra tanít, hogy az elvesztegetett idı, alkalom, lehetıség soha többé nem tér vissza.
Az idısebb korosztály érzi azt
a különbséget, hogy a világ nagyon megváltozott. Tele van rombolással, győlölettel, erı-szakkal,
ami mind-mind az ember bőnösségének következménye. Lassan a
félelem bénítja meg az egész emberiséget. Félelem a terrorizmus-

tól, az éghajlatváltozástól, a fertızı járványoktól és sok egyébtıl.
És az ember felteszi a kérdést:
vajon cserbenhagyott minket az
Isten? İ mindig ott volt, velünk
volt, még akkor is, amikor azt
gondoltuk, hogy elhagyott. Üresek a percek, az órák, avagy unatkozol? Lehet, hogy jönnek kiszá-

míthatatlan események, nehéz
napok? Bármi is jön, nem véletlen, mert a mi Istenünk ismer
bennünket, ismeri utunkat, velünk
van, vezetni, tanácsolni akar mindig. Idınket úgy kell használni,
hogy bárki elıtt megállhassunk
azzal az ígérettel:
„Ne félj, most megváltottalak,
neveden szólítottalak, enyém
vagy.”
Ézs. 43.
A gyorsan pergı idı közepette
az elmúlt hónapok néhány emlékét felidézve, megvalósítandó
terveink reményében fogadja
minden olvasónk lapunk ez évi
számát.
Vasas Mihály

A lélek ereje és jelentősége…
…nem csak pünkösdkor, de életünk minden napján fontos kérdés. Siralmas és megrendítı a lélek- nélküliség.
Az örök halál hatalmát hirdetı mélység ez. Akikben nem lakozik a Szentlélek, azokhoz hiába kiáltanak a
próféták. Azok ma sem tudják elfogadni Jézus tanításait.
Lélek nélküli társad-alomban, egyházban, világban a káosz, a rendetlenség, az erkölcstelenség uralkodik.
Késıbb aztán jön a keserő kiábrándulás: hiábavaló lett összetört szívünk élete, csıdbe jutunk anyagilag és
szellemileg egyaránt. A mai nehézségekbıl van-e út kifelé, van-e megoldás? Csodálatosan bontakozik ki
elıttünk az evangéliumból ennek módja. Isten szól, és élet támad. Támad egy olyan élet, amelyre fel lehet
írni: „élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus”.
Sok csodát tett már az Isten a világ teremtésétıl kezdve az İ lelke által. Ha mi kérjük, azután várjuk és
nyitott szívvel befogadjuk a pünkösdi lelkületet, olyanokká válhatunk, mint az elsı gyülekezet tagjai. Nem
számít római császár, a Hitlerek meg Sztalinok, a mostani globalizáció láthatatlan de erıs pénzurai, ha Jézus
a Király és a gondviselés irányítja a történelmet. Isten lelke, aki fenntartja a világmindenséget, vezeti a mi kis
életünket, összerakja összetört szívünket, bőnökbıl tisztaságra vezérel. Ma azt mondjuk, a világ dolgaira és a
mi mindennapjaink megoldására nincs semmi „kézzelfogható”. Nincs. De van megoldás, és ez ingyen kegyelembıl van, Isten a mi halálos dermedtségünk ellenére is szeretetének Lelkével vesz körül bennünket. İ a
legnagyobb mélységbıl is ki tud hozni igéje és szentlelke által. Hisszük-e, hogy ezt a már sokszor megtapasztalt csodát a mi népünkön, a mi egyházainkon is el tudja végezni? Aki engedi, hogy isten önmagából
adjon neki, az hordozza a jobb jövıt, a boldogabb életet, a lelki megújulást, a „bensı ember” növekedését.
Ahogy a kis virág kinyílik az esı után a napfényen, úgy nyíljék ki szívünk a pünkösdi Lélek számára.
Hörömpı Gergely
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Pünkösd
„E Pünkösd ünnepében, e
pünkösd ünnepében dicsérjük
Istent szívvel,
ki Szentlelkét szívünkben, ki
Szentlelkét szívünkben osztogatja
bıséggel…”
Május a pünkösd hava. A húsvét függvényében mozgó ünnep.
Neve a görög pentekosztész =
örvendezik szóból származik,
ugyanis a húsvétot követı ötvenedik napon kezdıdik, így május 10.
és június 13. közötti idıszakban
van.
A pünkösd a régmúltban
gyökerezı, mágikus célzatú, termékenységet, tavaszt, megújhodást köszöntı ünnep. Eredete az
ókori római Floráliára a tavasz
legnagyobb, hatnapos ünnepére
vezethetı vissza.
Pünkösdöt a keresztény
egyház annak emlékére tartja,
hogy tanai szerint, Jézus menny-

bemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra.
Több hagyomány kapcsolódott ehhez a naphoz. Már hajnalban zöld ágakat, virágokat,
pünkösdi rózsát, bodzavirágot
tőztek az ablakokba, kerítésekre.
Úgy hitték, ez megvédi a házat a
villámcsapástól. Pünkösdrıl néhol
azt tartotta a hiedelem, hogy boszorkányjáró nap. Termékenységvarázslás is főzıdött hozzá.
Pünkösd idıjárásából következtettek a várható termésre is.
Úgy vélték: ha esik az esı ezen a
napon, akkor rossz termés lesz,
üszkös lesz a gabona.
„Pünkösdi esı ritkán hoz jót.”
„Pünkösd-napi esésre ne várj
áldást vetésre.”
Pünkösdkirály-választás: A falu
legényei közül verseny keretében
(lóverseny, ügyességi verseny…)
választották ki a pünkösdi királyt.

A „király” hatalma egy évig tartott. Ez idı alatt ı volt az elsı
legény a faluban. Minden lakodalomba, bálba, mulatságra hivatalos volt. Jószágát ingyen ırizték,
büntetést nem szabhattak ki rá.
Pünkösdölés, falujáró köszöntés: Lakodalmi menet mintájára
menyasszonnyal,
vılegénnyel
vonultak végig a falun. Adományokat győjtöttek.
Pünkösdi királyné-járás: A hagyomány keretében többnyire
négy lány házról-házra vezetett
egy kisebbet, a pünkösdi királynét. Körbeénekelték minden ház
elıtt, majd magasra emelték:
„Ekkora legyen kendetek kendere!”
„A Pünkösdnek jeles napját
Szentlélek Isten küldötte
Erısíteni szívüket az apostoloknak.”
Szabóné Revák Mária

Zarándokúton Erdélyországban

A "rút kiskacsa"
Ami belıled árad
csoda az.
Fény, világosság,
erı és hatalom.
Tisztaság, szépség, igazság.
Mind-mind a Tiéd.
Tıled jön és Téged dícsér.
Betegségem, szennyem hozom Eléd.
Én csúf vagyok,
gonoszság hagyja el bensım minduntalan,
rútságom takargatom.
És Te mégis szeretsz
kimondhatatlanul…
Lengyel László

„Márpedig mi Urunk megújító
csodáiból, nem pedig az emberi
manipulációkból élünk.”
(Bohren)

Isten segítségével, ezen az úton, melyet a balassagyarmati testvéregyház szervezett, diósjenıi gyülekezetbıl öten vettünk részt.
Zarándoklatunk útvonalának legfontosabb helyein a magyar keresztyén egyházak, és az egyetemes magyar kultúra fellegvárai közül az alábbi városokat, helyeket volt lehetıségünk meglátogatni.
Zarándok utunk négy napig tartott.
Utazásunk elsı napján megtekintettük „Magas
Déva várát”, valamint a város ısi református templomát, testvéri szeretettel fogadtak, ismertették az
egyház munkáját, templom történetét.
Utunkat folytattuk a Maros völgyében, megérkeztünk Gyulafehérvárra. Megtekintettük a várost,
valamint a székesegyházat. Ebben a székesegyházban van a Hunyadiak temetkezési helye.
Szállásunk Nagyenyeden a Bethlen Református
Kollégiumban.
Második napon folytattuk utunkat Marosvásárhelyre. Útközben megcsodáltuk a Tordai hasadékot.
Marosvásárhely nevezetességeivel ismerkedtünk.
Kultúrpalota, Vártemplom, ahol részt vettünk esküvıi szertartáson, majd a lelkipásztor adott tájékoztatást a templomról és az egyházról.
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Harmadik napon, vasárnap Kolozsváron Istentiszteleten vettünk részt a Farkas utcai templomban,
ahol igét hirdetett Molnár Zsigmond balassagyarmati lelkipásztor, majd a Református teológián fogadtak, adtak tájékoztatást az oktatásról, valamint az
egyház jelenérıl és építésérıl.
Ebéd után felkerestük a Házsongrádi temetıt,
ahol Erdély számos mővésze, tudósa nyugszik. Sorba tisztelegtünk a nagyok sírjánál, emlékeztünk
nagyságukra. A bejárattól nem messze nyugszik
Diósjenı szülötte, Szentgyörgyi István színmővész.
Fejet hajtottunk elıtte és nem kis büszkeséggel ismertettük életútját csoporttársainknak.
Megtekintettük Mátyás király szülıházát, valamint szobrát.
Negyedik napon a Nagyenyedi Vártemplom ısi
falai között kaptunk tájékoztatást Nagyenyed történelmérıl, egyházi életérıl. Tájékoztattak a református oktatásról, a sok gond mellett van magyar iskola, kollégium. Hála Istennek, még magyarul szól az
Ige, az ének.
Ahol jártunk és amit láttunk, hallottunk, az sokkal több, mint amit le tudtam írni.
Oly gyönyörő Erdély és történelme olyan Magyar, hogy szívembıl kívánom minden testvéremnek, személyesen találkozzon Erdélyországgal, és
az ottani kedves testvérekkel.
Úgy érzem, és megtapasztaltuk, szükség van a
testvéri találkozásokra, hogy ezáltal lélekben, ismeretekben gazdagodjunk.
Bıgér József
Gyermekek a templomban
Szép rendben ülnek a padsorok között, s miután a kezdı éneket végighallgatták, kivonulnak
mosolyogva a templomból. Ennyit látunk belılük
vasárnaponként. Mégis olyanok ık, mint a pünkösdi
szél megújító ereje, s mint a piciny magocskák,
amelyeket nem azért vet az ember, mert pazarolna,
Értelmetlen?
Nézz körül, s rájössz:
Értelmetlen.
Még görcsösen ellenzed,
Ragaszkodsz érveidhez,
Lásd be: Értelmetlen!
Születsz, eszel, alszol
te porszem,
világ végtelenje,
Itt-léted kit érdekelhet?
Értelmetlen.

Harcolsz, szeretsz,
Meggyúlsz, kifulladsz,
elesel,
S a végén rájössz:
Értelmetlen.
Igazad ha van,
szülıt nevelı cinikus
gyermekek,
otromba taposó emberek,
Mind-mind értelmetlen.

hanem mivel látja a belıle kalászba szökkenı búzamezıket.
Nagyon hálásak vagyunk a gyülekezet ifjúságáért. Köszönjük a szülıket, akik elengedik, és
azokat, akik elkísérik ıket a templomba. Hiszen újra
foglalkozni kell Isten hozzánk szóló szeretet üzenetével. A kis emberek nagy kérdései nyomán megelevenedhet újra Jézus Krisztus kegyelme, mely
értem, miértünk történt ott a Golgotán.
Az Újszövetség közeledtével Izrael azt az
ígéretet kapta, hogy Isten a Lelket minden emberre
ki fogja árasztani (Joel 3,1; vö. Ez 11,19; 36,27;
37,14). Pünkösdkor, ötven nappal Jézus feltámadása
után, ez csodálatos módon megvalósult. Pünkösdkor
egy csapásra világossá tesz mindent Urunk Szent
Lelke által: „… kitöltök az én Lelkembıl minden
testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a
ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat
álmodnak.” Így van ez. Ha elér hozzánk Isten szele
– mely fú ahova akar – nem kérdés többé, hogy az
İ mércéje nem emberi, nem a padtársunktól, szomszédunktól kell különb embernek lenni, a bőneink
elválasztanak Istentıl, és nem marad hát más kérdés
pünkösdkor: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?
Péter válasza ma is oly egyszerő, mert nékünk lett az ígéret és a mi gyermekeinknek: „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a
Jézus Krisztusnak nevében a bőnöknek
bocsánatjára: és veszitek a Szent Lélek ajándékát.”
Ez a sokat misztifikált megtérés pedig nem más,
mint az értelmünk 180 fokos megváltozása, elfordulás mindattól, amit a körülöttünk levı világ diktál.
Rácsodálkozás az Isten tiszta Igéjére, és annak teljes
elfogadása hittel, mint egy kisgyermek. Lehetséges
ez? Ha majd látjuk a kicsiket padsorainkban, „látásokat látva”, aranymondásokat megértve, jusson
eszünkbe: igen nekem is lehetséges elfogadni Isten
rám vonatkozó kegyelmét.
Lengyel László

Megbuktál...
A vizsgán vigyori
vizsgáztatód a halál
Nem enged át.
Mi végre vagy hát?

Befejezhetném,
de a kérdésre mindez
választ nem ád.
Igen értelmetlen...
Nélküle, Isten nélkül
Teljesen...

El vagy veszve...
De ha akarod
nincs többé értelmetlen.
Talán szólnod kellene
annak aki VAN,
S benne értelmet nyer
minden.
Lengyel László
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Kedves Testvérek!
Isten segítségével újra megjelenhet egyházunk
lapja. Az elsı példányban ígértem, hogy az egyháznál felmerülı és a presbitérium által tervezett
munkákról fogom tájékoztatni a kedves testvéreket.
Két csoportra osztottam a tájékoztatót.
I. Hitélet
1. Az evangélizációt ıszre terveztük egy meghívott lelkésszel.
2. Az İrbottyáni Gyermekotthon lakóit továbbra is támogatjuk, és elsı fázisként a gyermekés anyák napi ünnepélyükre szép adomány vittünk,
amiért köszönetet mondunk az
adakozó testvéreknek.
3. Elıször történt meg,
hogy
asszonytestvéreink
meglátogatták az idıs beteg
gyülekezeti tagjainkat, hogy
érezzék, a gyülekezet nem
felejtette el ıket, és érezzék az
Isten csodálatos szeretetét. İ
Fiát adta értünk, mi csak egy
kis ajándékot és egy kevés idıt
a velük való találkozásra.
4.
Házaspároknak
szerveztünk
összejövetelt.
Sajnos a részvételi arány
rosszabb volt a fiataloknál,
mint az idıseknél. Bár elkeseredtünk, de nem hagyjuk abba
ezt a szeretet szolgálatot.
5. Gyermekeink részére
ismét megszervezzük június 26-30-ig a diósjenıi
napközis tábort. Fiataljainkkal július 11-16-ig a
Pap-szigeten szeretnénk táborozni, amihez a gyülekezet támogatására is szükségünk van, hogy az
anyagilag rosszabb helyzetben lévı fiatalok is
részt vehessenek benne. Augusztus 13-20-ig immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre az
országos diósjenıi csendeshét, aminek alkalmaira
sok szeretettel várjuk a gyülekezett ifjait. Az esti
áhítatokon pedig a gyülekezet minden tagjára számítunk, melyek jó lehetıségek a lelki feltöltıdésre
és megújulásra.
6. A katolikus testvérekkel tartjuk és ápoljuk a
kapcsolatot. Ez az ökumenikus istentiszteleteken
és a közös munkákban (temetıkrıl a szemétszállí-

tás, ravatalozó környékének tisztán tartása, urnafal
megépítése, stb.) nyilvánul meg.
II. Építkezés, karbantartás
1. Az udvar és a kert is az egyház tulajdona,
ezek rendbetételérıl nekünk kell gondoskodni.
Szívesen kiadnánk mővelésre (kaszálásra), de senki sem „tülekedik”, hogy megcsinálja. A kiskertet
virágokkal egy presbiter testvérünk és családja
ülteti és ápolja. A hátsó kertet a nyári táborozók
kaszálták le, de összeszedni nem jelentkezett más,
csak egy asszonytestvérünk. A kerítés rendbetétele
és a kert zárhatósága is a mi feladatunk. Oda csak
az nem ment be és nem vitt el dolgokat, aki nem
akart. A csendeshetes fiatalok
a kerítés rendbetételében is
kivették részüket egy-két
gyülekezeti taggal együtt.
Utcától az irodáig és a tanítói
lakás elıtti kerítés áthelyezését presbiterek végezték,
akár csak a járdaépítést és
rézső kialakítást a templom
körül.
2. Tervezzük a régi imaház
felújítását fiataljaink részére,
ahol szabadabban mozoghatnak (játékos vetélkedık,
kézimunkázás, asztalitenisz,
stb.), mert az új imaháznak
nem ez az elsıdleges funkciója. Isten kegyelmébıl a régi
parókiának három helyiségét
sikerült kifesteni. Köszönjük a
szép és nehéz munkát,
azoknak, akik szeretettel elvégezték. Az irodát és a
csöveket az ünnepek után szeretnénk ki-, illetve
lefesteni. A konyhában szekrénysort fogunk készíteni az edényeknek, hogy a mőemlék szekrény
felszabadulhasson, és méltó helyére kerülhessen.
A betonpadlót jó lenne linóleummal leburkolni, a
könnyebb takarítás és az esztétikusság érdekében.
3. Januárban volt egy elıre nem létható munkánk, ami elég sokba került: imaházunknál zárlat
volt. Az átvizsgáláskor derült ki, hogy csak az Úr
óvott meg attól, hogy az épület és a technikai berendezések le ne égjenek. Az épületet át kellett
vezetékezni; a kapcsolókat és a konnektorokat ki
kellet cserélni.
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4. Melléképületeink roskadoznak és dılnek
össze. Legalább a rajtuk lévı még használható
anyagokat kellene megmenteni. A régi tanító lakás
helyzete ugyanilyen állapotban van, de ennek jövıjérıl még dönteni kell, melyhez gyülekezeti
tagjaink véleményére is szükségünk van. Ezeket a
munkákat úgy tudtuk és tudjuk elvégezni, ha a
gyülekezet nem csak 10-15 tagja segít és dolgozik,
hanem ha többen áldozzák idejüket az egyház
szolgálatára. Akkor munkálkodunk helyes lelkülettel, ha nem a tiszteletes úr, vagy a gondnok, vagy
az itt táborozók kedvéért tesszük, amit teszünk,
hanem Isten házáért, a gyülekezet fennmaradásáért
és utódaink boldogulásáért. Mesterembereket és
napszámosokat megfizetni nem tudunk, mert az
egyháznak nincs pénze ilyen kiadásokra. Örülünk,

A honfoglalástól napjainkig
Ópusztaszer trianoni hazánk délkeleti részén található, mely otthont ad a Nemzeti Történeti Emlékparknak.
Két nıtestvérünk szervezésében ide tettünk autóbusz kirándulást május 20-án.
Indulás elıtt a templomban imádsággal készültünk a napra. A kirándulók többsége egyháztagunk
volt.
Az Emlékpark a régmúlt idıkbe vezeti a látogatót.
Legnagyobb alkotás a Feszty körkép, mely a
Magyarok bejövetelét ábrázolja. Ez a monumentális
kép a millennium idejére készült el. Anonymus szerint a honfoglaló magyarok tábort vertek e helyen és
„elrendezték az országnak minden szokástörvényét”.
A történelmi tényt ásatások is bizonyítják.
A körkép központi alakja a magyar törzseket a
Kárpát medencébe vezetı Árpád fejedelem. Az alkotás kétezernél is több szereplıt ábrázol. Amikor
megcsodáljuk az a benyomás: akár így is történhetett.

hogy fent tudjuk tartani és a szükséges anyagokat
meg tudjuk vásárolni. Kérjük a testvéreket, hogy
aki tud, jöjjön dolgozni! Az udvarban, kertben,
temetıben egy-két ember is tud önállóan dolgozni.
5. Temetınkrıl csak annyit közlök, hogy a szemétszállítás intézése folyamatban van. Közösen
tárgyalunk a katolikus atyafiakkal gazdaságosabb
megoldásról.
Elnézést kérek a sok száraz információért, de
szeretnénk, hogy megértsék a gyülekezet feladatait, és azok megoldásához pozitívan állnának hozzá.
Berki András gondnok

Számos más mővészi alkotás mutatja be 1000
éves történelmünk nagy eseményeit, alakjait. Történelmi szoborpark, Pro Patria emlékmő mely a magyar hadtörténelem nagy csatáira emlékeztet. Az
erdı és ember kapcsolata, építészeti megoldások,
elıdeink élete.
A skanzenben a különbözı településformák jellegzetes épületei. Néhány a sok látnivaló közül.
Mindez kirándulás a múltba, de egyben elmélkedés azon, hogy elsı királyunk Szent István közremőködésével keresztyén hitre tért elıdeink megtelepedtek a Kárpát medencében és azóta sok küzdelem és
harc közepette, de mindig bizakodással, Istenbe vetett hittel megmaradtunk magyarnak. A Szózat szavaival kifejezve:
„Itt élned, halnod kell”
A bıvebb leírás sem nélkülözné az Emlékpark
teljes bemutatását, legrövidebben úgy írhatnánk: ezt
látni kell!
Vasas Mihály

Ima családjainkért
„Jıjj, Uram, s építs meg bennünket. Győjtsd össze a szétesı családokat, Te fékezd
meg a rossz hatását családunkra, s engedd, hadd találjuk meg Igéd vezetésével lelki
feladatainkat mindennapi életünkben.
Kegyelmeddel maradj családunk minden tagjával közelben és távolban egyaránt.
Ámen.”

ÁLDÁS BÉKESSÉG

Diósjenıi egyházközség híradása

Egyházunk hírei
Februárban a Presbitérium közös ülést tartott a
katolikus egyház vezetıségével, amelyben a közösen
megoldandó temetı és ravatalozó körüli munkálatokat beszélték meg. Beadványban kérték az Önkormányzatot az esetleges segítségre.

Ifjaink május 28-án konfirmáltak gyülekezetünk
elıtt. A 2 fiú és a 8 lány felkészültségrıl adott tanúbizonyságot.
Ezúton is köszöntjük ıket gyülekezetünk felnıtt
tagjai között.

---

--A meghirdetett Felvidéki vagy
Erdélyi kirándulásra kellı létszámú igény nem merült fel. Amenynyiben bárhová 1-2 napos kirándulásra igény lenne, úgy azt megszervezzük, hiszen gyülekezetünk
számára egy-egy élményt nyújtó
együttlét is, hasznos és maradandó
emlék számunkra.

Óvodás és kisiskolás gyermekeink anyák napján kedves mősorral szolgáltak és egy-egy szál virággal köszöntötték az édesanyákat
és a nagymamákat, egyházunk nıtagjait.
--Március 26-án presbiteri találkozón voltunk Balassagyarmaton,
melyen a Nógrád megyei három
református gyülekezet (Salgótarján, Balassagyarmat, Diósjenı)
tagjai vettek részt.

---

--Lengyel László presbiteri testvérünk kezdeményezésére a gyülekezeti terem teljes meszelésére
került sor. Annál is inkább aktuális volt ez a munkálat, mivel a januárban történt villanyvezeték átszerelése után még nem került sor a teljes javításra.
Ezúton is köszönjük minden résztvevı munkáját.
Mint ahogy azoknak a munkáját is megköszönjük, akik bármilyen segítséget nyújtanak az egyházunk mindennapjaiban legyen az takarítás, virágültetés vagy más olyan munkálat, ami a hétköznapokban
fel sem tőnik számunkra.

A gyülekezet gyermekei táborokba készülnek. A napközis táborra, ami itt lesz Diósjenın, és
ahol a Biblia hegyei lesz a témánk, s reményeink szerint ezen a
piciny lelki zarándokúton mi is eljutunk Isten ismeretének magaslataira.
Szentendre mellé Pap-szigetre készül a nagyobb ifjúság, ahol Isten igéjében szeretnénk gyönyörködni, hogy igazán megbecsülhessük azt. Augusztusban, pedig az országos ifjúsági tábornak ad
otthont gyülekezetünk.
Mindezek miatt kérünk benneteket, hogy támogassatok minket mind imádságaitokban, mind pedig
lehetıségetek szerint anyagi javakkal, hogy általatok
Isten rendelhessen ki mindent, amire szükségünk
lesz.

Pünkösd fényében
Pünkösd… Fényedben élek,
teremtı égi LÉLEK,
erıd gerjeszti lelkem.
Felfogni szent csodádat
nem tudhatom, de áldalak
megújult életemmel.

Az Ige, mint zsarátnok,
hőlt szívemben lángot
lobbantott, hála érte!
Követségében járok,
ahogy a tanítványok,
rajtam KRISZTUS vére.

Dicsıítsd İT ma bennem,
KI nem vetett el engem,
illesse hála, hála,
KI – érte mit se várván –
Megváltott vére árán
ISTENNEK, az ATYÁNAK.

„Jőjj, Uram, s építs meg bennünket. Gyűjtsd össze a széteső családokat, Te fékezd meg a rossz
hatását családunkra, s engedd, hadd találjuk meg Igéd vezetésével lelki feladatainkat mindennapi életünkben. Kegyelmeddel maradj családunk minden tagjával közelben és távolban
egyaránt.
Ámen.”
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