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A hónap igeverse: 

Mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja 
a figyelmeztető intés.  Példabeszédek 6,23

A lap célja

Szeretnénk azt, hogy fontos informáci-
ók gyülekezetünk életéből minden egyes
taghoz biztosan eljusson.

A lap a terv szerint minden hónap első
vasárnapján  jelenik  meg,  lesz  benne
szükség szerint visszatekintés, de főleg a
következő hónapra való előretekintés.

Nem  utolsó  sorban  szeretnénk  lelki
problémákat, igei témákat is felvetni.

Örömmel vesszük, sőt  kérjük,  gyüle-
kezetünk bármely tagjának a hozzájáru-
lását a lap szerkesztéséhez. 

Időtálló jó tanácsok tanévkez-
désre

A sárguló falevelek,  rövidülő nappalok,
hűvös esték és hajnalok visszavonhatat-
lanul  jelzik, hogy nyakunkon az ősz és
vele együtt az új tanév. Ha már nincs ha-
talmunkban  ezen  változtatni  –még  ha
olykor  szeretnénk is-,  nézzük meg,  mit
tanácsol a Biblia annak érdekében, hogy
békés, örömteli iskolai évünk legyen. 
1.  Örüljetek  az  Úrban  mindenkor,  is-
mét  mondom: örüljetek! Örülni iskola-
kezdéskor?   Hát  persze!   Ha  gyerek

vagy, akkor  örülj annak, hogy  van isko-
lád,  ahol  törődnek  veled  és  tanítanak,
egészséges vagy, nem kell kórházi ágyon
keseregned,  Isten  értelmet  adott  neked,
hogy felfoghasd a tananyagot,  új tanév-új
lehetőségek,  megint  egy  évvel  nagyobb,
bölcsebb lettél, ... a felsorolás többi részét
rád  bízom.  Ha  szülő  vagy,  örülj  annak,
hogy van(nak) gyereke(i)d,  akik egészsé-
gesek,  értelmesek,  ráadásul  biztonságban
tudhatod őket, amíg te dolgozol.
2. A ti szelídségetek legyen ismert minden
ember előtt! A minden ember kifejezés fel-
öleli az osztálytársaidat,  tanáraidat,  szülői
közösséget, városlakókat, akikkel nap mint
nap együtt utazol, stb. Szelídnek lenni nem
azt jelenti, hogy alamuszi, bátortalan, visz-
szahúzódó vagy, hanem olyan gyerek, aki
megfontolt,  mielőtt  beszél,  tud  uralkodni
az indulatain és vigyáz a szavaira, magatar-
tására. Ehhez Isteni erő kell, a Szentlélek
segítsége, de ha átadod Neki az életed, Ő
megtermi benned is ezt a gyümölcsöt. Szü-
lőként is nehéz olykor szelídnek lenni, fő-
leg egy borús,  esős reggelen, vagy éppen
egy fárasztó munkanap végén. De a Szent-
lélek segítségével lehetséges!
3.  Semmiért  se  aggódjatok! Ne úgy te-
kints a tanévre, mint egy hosszú, unalmas
utazásra, miközben nehéz tananyagot, még
nehezebb házi feladatokat,  vizsgákat  kell
cipelned, hanem tekints rá  úgy, mint egy



valódi kihívásra! Ne aggódj már előre a
felmérők,  szigorú tanárok  miatt,  hanem
tedd a  dolgod és bízz az  Istenben! Ha
pedig  szülőként  kísért  az  aggodalom,
emlékeztesd magad az Isten hűségére, Ő
megígérte, hogy gondot visel, nem feled-
kezik meg rólad!
4.  Mindenkor hálaadással tárjátok fel
kéréseiteket az Isten előtt!  Kérj, de úgy,
hogy közben hálával és bizalommal gon-
dolsz arra, hogy Isten megadja mindazt,
amire szükséged van és a javadra válik.
Kérj erőt a mindennapokhoz, lelkesedést,
hogy lelkesíthesd a körülötted élőket, bá-
torságot a kis-és nagy lépések megtételé-
hez!
Ezek voltak Pál apostol jó tanácsai, taní-
tóként  még  hozzátennék  szintén  négy
gyakorlati dolgot elsősorban szülőknek: 
1.  Törekedj  arra,  hogy a  gyerekeiddel
következetesen betartsátok a napirendet,
mert erre az egész családnak, de különö-
sen a gyerekeknek nagy szükségük van.
A napirend  biztonságérzetet  ad  nekik,
hozzájárul a kiegyensúlyozott,  kiszámít-
ható élethez, amiben fejlődni tudnak. 
2. Gyermekedet ne a jegyei alapján ér-
tékeld, hanem az Ige alapján. Szeresd ak-
kor is, ha jól teljesít és még jobban, ha
kevésbé, hiszen ez azt is jelezheti, hogy
több szeretetre és elfogadásra van szük-
sége.
3. Soha ne beszélj elmarasztalóan a ta-
nárairól, hiszen ezzel épp azt a bizalmat
teszed  tönkre,  ami  előfeltétele  annak,
hogy a  gyermek tanuljon  a  tanáraitól.
Hogyan tisztelhet valakit, akit a szülei le-
néznek, megvetnek?
4. Te magad vagy gyermeked első szá-
mú tanítója,  példaképe.  Tanulj Jézustól,
kövesd Őt  és akkor megtetted azt,  ami
tőled telt. A többit befedezi a kegyelem!

Áldott szeptembert!

Boros Emilia

Végtelen a kegyelem

Véges időm, véges utam,
de végtelen a kegyelem.

Tehetségem véges, Uram,
de végtelen a kegyelem.

Mind véges, mi tőlem való,
Tudásom és szeretetem,

mind, ami szép, mind, ami jó,
de végtelen a Kegyelem.

Füle Lajos

Veszélyek az iskolában

Mikor  gyermekeinket  iskolába
küldjük, úgy gondoljuk biztonságos helyen
vannak. Mégis,  ennek a  relatív biztonsá-
gos helynek sok rejtett  veszélyei fenyege-
tik gyermekeinket.

Azért  mennek oda  gyermekeink,
hogy tanuljanak, és a sok jó és hasznos is-
merettel, eltanulják azokat a szokásokat is,
amiket  a  Krisztus  nélküli világ gyakorol.
Szülők figyeltek erre? Ha egy mérleg egyik
serpenyőjébe  csak  mindig  tesznek,  az
egyensúly felborul, csak úgy áll helyre ha a
másik serpenyőbe is teszünk valamit. A sok
Isten  nélküli  elgondolásokat,  véleménye-
ket, tetteket kell valami otthoni, valami jó,
szent ellensúlyozza. Megkapják ezt otthon
gyermekeitek?

Az amit itt a gyülekezetben kap-
nak jó, de nem elégséges a való világban
történő dolgok ellensúlyozására, kell vala-
mi otthoni is. 

A mindennapokban megélt,  hívő
életet kell lássák otthon a családban. 

Meglátják-e?
Megtanulják-e tőletek, hogy min-

den új tant, véleményt, a Biblia igéi alapján
kell felmérni? 



Megtanulják,  a döntő nem az,
mit tesz xy, vagy mit mond, akár egy ta-
nár is, hanem mit mond Isten. 

A Bibliához való viszonyt,  saj-
nos  nem minden iskolában tanítják,  de
minden hívő családban kötelező tantárgy.

Így van ez nálatok?
Nagy Géza

FONTOS TUDNIVALÓK
IGEI SZOLGÁLATOT VÉGZŐK

SZÁMÁRA

Imaóra  vezetők részére:
Az imaóra készíti elő az egész nap ál-

dását, ezért nagyon fontos. 
Jó megfigyelni a témát, megkeresni azt,

amiért valóban imádkozni kell.
Az imára buzdítás legyen  rövid mon-

datokban,  jól érthető  módon kifejezett,
tárgyilagos buzdítás. 

Úgy, hogy amikor a gyülekezet leborul
imádkozni, mindenki tudja :

MIÉRT  KELL HÁLÁT ADNI
MIT KELL MEGBÁNNI
MIÉRT KELL KÖNYÖRÖGNI

Igehirdetők részére:
Az igehirdetés célja hogy Isten aktuális

üzenetét közvetítse a hallgatók felé. Ezt
először az igehirdető kell megértse és al-
kalmazza. 

Akkor  amikor  szolgálni  megy  valaki
kell tudja, mi a célja szolgálatának, mit
kell a hallgatók megértsenek.

Ifjúsági-óra vezetők részére:
Az ifjúsági-óra  vezető  első feladata a

szolgálatok  megszervezése  (ének,  zene,
költemények, bizonyságtevések, stb.).

Minden szolgálat  (még ha beosztás is
van),  önkéntes,  és  Isten  iránti  hálából,
szeretetből fakad, éppen azért illő megfe-
lelő módon megszervezni, hogy minden
jó rendben és ékesen legyen.

Nagy Géza

BESZÉDED KEVÉS LEGYEN.
- Nos, milyen volt a beszédem? - kér-

dezte a fiatal lelkész.
- Nagyszerű volt ahogy  kezdted bever-

ni a szeget, de azután olyan sokáig verted-
verted, hogy még a deszkát is átverted.

A kívánatos lelkiállapot 
az istentiszteleten

- Ne jelenjünk meg Isten előtt üres szív-
vel és üres fejjel.

- Ne járuljunk az Úr elé üres szívvel és
gondolatokkal telve.

- Ne is gyülekezzünk össze teli szívvel és
üres fejjel.

Ez a  háromfajta  állapot  többé-kevésbé
hiányos, sőt kerülendő.

-  Ne  járuljunk Isten  elé  teli  szívvel és
gondolatokkal telve sem.

Akkor hát milyen az ideális állapot?
- A teli szív és nyitott  elme a megfelelő

állapot.
Isten elé hálával telt szívvel, nyitott elmé-

vel menjünk, amely Isten Szellemének min-
den üzenetét befogadja.

Ez a kívánatos állapot.

Szeptemberi előre tekintés:

Szeptember 9-én  közösségápoló  napot
tartunk Nagykövéresen (Cheveresu Mare).

Találkozunk a táborhelyen (ott  ahol már
voltunk) reggel 10 órakor.

Szeptember  22-24 között  képviselteti
magát gyülekezetünk a II. Temesvári Ma-
gyar Napokon.

Ötvösdi misszió

Rendszeres bibliaórai alkalmakat tartunk 
a következő időpontokon:

Szeptember 5
Szeptember 19
Október 3



Október 17
Október 31
A kezdési időpont: 18.00 óra
Helyszín: Ötvösdi Iskola
Szeretettel várjuk azok jelentkezését 

aki szeretnének részt venni. 

Fejtörő
Vasárnapi  iskolásoknak: Melyik  apa
küldte el fiát ajándékkal a királyhoz, a ki-
rály pedig állást adott a fiúnak?

Felnőtteknek: Ki mondta el, a Bibliában
leírt leghosszabb imádságot?

Imádkozzunk:
- betegeinkért. név szerint is megemlítve 
őket,
- a misszió munkáért,
- vezetésért az építkezés területén.

Jak 5:16 Az igaz buzgó könyörgésének nagy ereje 
van.

Köszöntés
Szeretettel köszöntjük mindazokat,  akik
szeptemberben  ünnepelik  születésnapi
évfordulójukat.

 

Szeretem Krisztus gyülekezetét

- annak ellenére, hogy nem tökéletes. Ha
az volna, akkor én nem illenék bele. Én
is tökéletlen vagyok, akárcsak a gyüleke-
zet (Jak 3,2a);
- annak ellenére, hogy sokan kritizálják, s
néha jogosan! Mégsem szégyellem, hogy
annak tagja vagyok. Imádkozom érte, és
szeretnék valamivel hozzájárulni, valamit
tenni, hogy állapota jobbra forduljon;
- mert a gyülekezetben tanulom, mit je-
lent  hinni.  A hitre  szükségem van,  bár

sokszor elég nehezen tudom azt megfogal-
mazni. De igyekszem magam ebben gya-
korolni.  Mivel  a  hitem  hétköznapokban
próbáknak van kitéve, ezért azt a gyüleke-
zetben erősítem;
- mert a gyülekezet kisegít engem, amikor
hitemben felületessé, sőt közömbössé kez-
dek  válni.  Tudom  ezek  napjaink  legna-
gyobb  kísértései,  és  sajnos  észrevétlenül
sokszor ezeknek az áldozata vagyok. Ép-
pen  ezért  még  inkább szükségem van  a
gyülekezetre;
- mivel a gyülekezetben olyanokkal vagyok
együtt, akik hozzá hasonlóan keresik az el-
igazítást a mai zavaros világban. A gyüle-
kezetben Isten Igéje mindnyájunknak mu-
tatja a jó utat, a helyes megoldást;
-  mert  a  gyülekezet  önmagán túl  mutat,
benne másokkal és Krisztussal találkozom.
Sőt még sokkal többet jelent: a gyülekezet
utat mutat számomra az örökkévalóság fe-
lé!

Mindezért  szeretem  a  gyülekezetet,
akkor is, ha azt mások lebecsülik.

Ismeretlen szerző

Mi nyugtalanít téged jobban?

Ha egy lélek elkárhozik
- vagy ha egy kis karcolás van az új au-

tódon?
Egy elmulasztott istentisztelet
- vagy egy nap sikertelen munkája?
Ha egy jó bibliaórán nem vettél valami-

ért részt
-  vagy  ha  kedvelt  tévéprogramodat

még nem nézted meg?
Ha  gyermekeid  kelletlenül  mennek  a

gyülekezetbe
- vagy ha nem pontosak az iskolában?

A lap célja, hogy az  őrállók   kiáltása, az infor-
mációk,  minden emberhez eljussanak.

Szerkesztik:   Nagy Géza,  Gál János,   Boros
Viktória

 E  lapból  minden  anyag  szabadon   felhasznál-
ható eredeti rendeltetésének megfelelően.


	Áldott szeptembert!

