
„Magasztallak, Uram, teljes szívemből, istenekkel 

szemben is csak rólad énekelek! 

Leborulok szent templomodban, és magasztalom 

nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél 

magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. 

Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, 

bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél.    

Téged magasztal, Uram, a föld minden királya, 

amikor meghallják szád mondásait.  

Énekelni fogok az ÚR útjairól, mert nagy az ÚR 

dicsősége.  

Bár fenséges az ÚR, meglátja a megalázottat, és 

messziről megismeri a fennhéjázót.  

Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod 

életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtod 

kezedet, jobbod megsegít engem.  

Az ÚR javamra dönti el ügyemet. URam, örökké 

tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait!” 

(Zsolt 138) 

Üzenet 
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Újkenyér 
 

 

A kenyérért, az idei termésért a mai napon Istennek adunk hálát. Sokszor olyan 

természetesnek tűnik, hogy ott van asztalunkon az eledel, a mindennapi kenyér, amiből mindennap 

ehetünk, megszegve azt.  Mondani sem kell, hogy nem volt ez mindenkor így, és nem így volt ez 

minden időben, és nem így van ez ma sem. Sok ember halt meg éhen, és még sokan halnak meg ma 

is.  A világon sokan voltak és vannak éhezők a harmadik világban is, mert ők nem jutnak hozzá az 

eledelhez, mert nem elégséges a kenyérgabona. Ezért figyelmeztető jellege is van ennek az 

ünnepnek, hogy merjük észrevenni a mellettünk élő szűkölködőket, tudjunk adni a mindennapi 

kenyérből testvéri szívvel mindazoknak, akik nélkülöznek öregségük vagy testi gyengeségük miatt.  

Mi még nem panaszkodhatunk, mert Isten kegyelmes volt hozzánk az életünk esztendeiben, 

s megadta az évi termést hol gazdagabban, hol szegényebben. 

Az  új kenyér ünnepe nemcsak az aratásért való hálaadást jelenti, hanem a hitbeli 

elmélyedést is, hogy Isten kegyelme kiáradt reánk, hogy meghallgatja imánkat, melyet elmondunk 

azon könyörgésben, melyre a mi Urunk tanított: „A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk 

ma.” Így imádságunk kérése meghallgatásra talál. 

Isten egy másik kenyeret is ad nekünk, a mennyei kenyeret, Igéje és Szentlelke által. Ez a 

kenyér az égből alászállott mennyei kenyér. Ezért mondja Jézus: „Én vagyok az az élő kenyér, 

amely a mennyből szállt le…” és folytatja: „ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert 

az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem (Jn 6,51). 

Ez az ünnep arra kell hogy indítson mindnyájunkat, hogy figyeljünk erre a mennyei 

kenyérre, mellyel táplálni akar Igéje által az Úrvacsorában is, lelkileg átélve azt,  hogy mit jelent az, 

„ha valaki eszi az én testemet, nem éhezik meg soha.”  

  

Dezső András lelkipásztor 
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Mindennapi kenyerünket adD meg Nékünk Ma! 

 
 Gyermekkorom egyik kedves emlékekének 
tartom azt, amikor édesapám a rendszerváltás utáni 
években magával vitt tavasszal búzát vetni a 
visszakapott földünkre. Megállt a földünk elején, 
tiszta fehér vászonkendőt kötve maga köré, amibe 
beletölthettem az első veder búzát. Mielőtt 
elkezdte volna szétszórni a búzát a vetésre 
előkészített földre, összekulcsolta kezét, és fejét 
lehajtva imádkozott. Amikor befejezte a vetést, a 
föld másik felén ugyanúgy imádkozott. Nyáron, 
aratáskor pedig fülünket hegyezve követtük a 
„glória” hangját, várva, hogy közeledjen a mi 
földünkhöz. Örömmel és szívünkben ünnepelve 
mentünk, hogy hazahozzuk a kicsépelt búzát, melyet mi vetettünk el ugyan, de a Fennvaló vigyázott arra, 
hogy többszörös termést adjon, és végre biztonságos helyre kerüljön. Ez Isten áldása. Ebből kifolyólag 
hiszem azt, hogy az ember bármilyen munkája után lehetnek ugyan sikerek, bámulatos eredmények, de 
csak önmagukban, végső fokon haszontalanok és károsak. Minden emberi tevékenység csak Isten áldásával 
lehet hasznos és gazdagító napjainkban.  

Azóta, alkalomadtán, ha találkozom a fölművelők panaszaival, hogy gyenge volt a vetőmag, 

kevés, illetve sok volt az eső, gyenge volt a vegyszer stb., ha tehetem, ilyenkor megkérdem, hogy az 

imádság milyen volt? Kevés vagy sok? Volt-e egyáltalán imádság? Az idei évben is találunk sok 

okot a panaszra, de az Istentől jövő áldásokat észrevesszük-e? A búzatermés mennyiségben és főleg 

minőségben is gyengébb volt a tavalyinál, de az idén sokkal jobb a burgonyatermés, sokkal több 

szénát tudtak takarni, sokkal több eső esett. Ez mind-mind Isten áldása.  

Újzsenge ünnepe arra is megtanít bennünket, nem olyan magától értődő tény az, hogy ismét 

van kenyér az asztalon. A hívő embernek boldog hittel és imádkozó lelkiséggel kell elmondania 

Urának, hogy „adsz nekik, és ők takarnak, megnyitod kezedet, és megtelnek a te jó voltoddal.” 

(Zsolt 104,26). Ezért kell tudomásul vennünk, hogy a kenyér, akárcsak a víz: életfeltétel. Ezért 

fakadt víz a kősziklából, és ezért hullott naponként manna a mennyből az ígéret földje felé vándorló 

gyülekezet számára. Mindkettő Isten gondoskodó szeretetének a jele.  

Krisztus Urunk, aki vállalta az emberi sorsot, nagyon is jól tudta, mennyire fontos a 

mindennapokban a kenyér. Maga is evett a tanítványaival, és nem átallta, hogy a vámszedők és a 

gőgös farizeusok asztalához üljön. Jairus főpap kislányának is kenyeret kér, miután feltámasztja őt, 

a sokaságot pedig, amely egész nap hallgatta őt, nem engedi el éhen a pusztából. Feltámadása után 

leül a megrémült tanítványok asztalához, és ő az, aki megtöri a kenyeret, akárcsak nagycsütörtök 

estéjén. Ezért avatta Krisztus az általa megtanított imádságban a mindennapi kenyeret imádságunk 

tárgyává: „…a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”. Ezzel is tudomásunkra adja azt, hogy 

a kenyérért nem elég dolgozni, hanem imádkozni is kell. És nem a holnapi, tárolt, halmozott, 

összeharácsolt kenyér kérésére tanít, hanem a „mindennapi” kenyér kérésére, amely a „ma” 

kenyere. Nekünk mindennap szükségünk van kenyérre, a ma kenyerére, mert nem biztos, hogy 

holnap a testi létünk állapota és állaga szerint fogyaszthatunk még kenyeret.        

Ezért, amikor önmagára mutat, és azt mondja, hogy „én vagyok az élet kenyere”, akkor arra 

az ajándékra akarja irányítani figyelmünket, amit ő hozott a mennyből. Nem valamiféle titokzatos 

és misztikus szavak ezek, hanem egyszerűen azt jelentik, hogy ő a mennyek országából életet 

hozott, örök életet azoknak, akik hisznek őbenne, akik tudnak imádkozni őhozzá és néki mindenért 

hálákat adni. Isten segítsen minket abban, hogy ilyen hálaadó gyermekei lehessünk. Ámen.  

 

Bucsi Zsolt Tamás, beosztott lelkipásztor  
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LÁTHATÓ AZ ISTEN 
 

Isten kegyelméből az idei 

évben is részt tudtunk venni 

augusztus 5–11. között 

Balatonfenyvesen a VI. Kárpát-

medencei Református Ifjúsági 

Találkozón. A tavalyi évhez 

képest, amikor csak 15 fiatal vett 

részt e találkozón, az idén már 

30-an jöttek el, mivel 

egyházközségünk fiataljain kívül 

még a Szemerjai, illetve az 

Étfalva–Zoltáni Református 

Egyházközségből is voltak. 

Vasárnap este 10 órakor Dezső András lelkipásztor úr az Ige szavaival indított útra minket, 

és közösen, imádságban kértük Isten segítségét, legyen velünk az úton, hogy szerencsésen járjunk. 

Istennek hála, hétfőn, a rekkenő hőségben megérkeztünk Balatonfenyvesre, ahol a szobák 

elfoglalása és a székely zászló egyik faházikónkra való kitűzése után már alig vártuk, hogy 

lehűsítsük magunkat a Balaton – vagy ahogyan a helyiek nevezik, a „Balcsi” – kellemes vizében. 

Este a találkozó megálmodója és megszervezője, Bellai Zoltán kaposvári lelkipásztor köszöntötte az 

egybegyűlt kb. 300 fiatalt és a velük érkező vezetőket. A találkozó vezérmottóját, melyre az 

előadások is felépültek, Wass Albert „Látható az Isten” versének a címe képezte, az áhítatok 

alapigéjének pedig a Róma 8,38 versét választották: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, 

sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem 

magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten 

szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban”. 

Az előadások rendjén a fiatalok először Dr. Viski Annát hallhatták, aki a Kaposi Mór Oktató 

Kórház Patológiai Osztályának osztályvezető főorvosa. Előadásában igyekezett kitérni azokra a 

tényekre, melyekkel munkája során találkozott, és amelyek egyértelműen Isten létezésére, hatalmas 

teremtő erejére utalnak, ahogyan csodálatos módon megteremtette az emberi testet, amelybe 

belelehelte a saját lelkét, mely lélek pontos lokalizálása felfoghatatlan az emberi elme számára vagy 

bármilyen magas szintű tudománnyal. 

A második előadó Varnus Xavér világhírű orgonaművész volt, akinek a moderátor által 

feltett, érdekesebbnél érdekesebb kérdésekre kellett válaszolnia. Többek között jó volt hallani azt, 

amikor elmondta, gyerekkora óta ez volt a legnagyobb álma, hogy orgonaművész lehessen, és 

ennek érdekében mindent megtett. De ez nemcsak az ő életében valósulhat meg, hanem a fiatalok 

életében is, ha nem adják fel olyan könnyen az álmaikat. 

Kíváncsian vártuk péntek este a harmadik előadót. Mészáros Elek Pál, a Csillag Születik 

tehetségkutató verseny 2012-es győztese volt az, aki énekhangjával elbűvölte a fiatalokat. 

Református presbiterként bizonyságot tett keresztyén hitéről, és elmondta, hogy ő az énekhangját, 

zenei tehetségét Isten ajándékának tekinti, ezért az Ő dicsőségére akar ezzel szolgálni. 

Köntös László, a Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzője pedig a „Látható az Isten” 

vers kapcsán arról a látásmódról beszélt, amellyel Wass Albert igyekszik meglátni és felfedezni 

Istent ebben a világban: sikerül-e meglátni Istent a mai fiatalnak, vagy sárba tapossák azokat az 

értékeket, élményeket, melyek által láthatóvá válik az Isten? – kérdéssel fejezte be előadását.  

Megbízott feladatunknak szombat este kellett eleget tennünk, ami abból állt, hogy 

Székelyföldet képviselve be kellett mutatnunk egy híres székely történelmi személyiséget. A bő 

választék közül a csapat már hetekkel indulás előtt eldöntötte, hogy Gábor Áron lesz az. Elénekelve 

közösen „Gábor Áron rézágyúját”, Hajdú Loránd kántor kivetítőn mutatta be Gábor Áron 

munkásságát és életét.      (Folytatás a következő oldalon) 



Imádság a magyar hazánkért 

 

Augusztus 20-án alkalmunk adódott imádkozni a magyar hazánkért, ha nem tettük meg 

akkor, hadd tegyük meg ezt most néhai Ravasz László református püspökúr könyörgésének 

szavaival, melyek most időszerűbbek, mint valaha.   

 

Örökkévaló Istenem! Köszönöm Neked, hogy magyarnak teremtettél és megengedted 

nekem, hogy e nép szenvedéseiben, gyászában, dicsőségében és szégyenében részt vegyek. 

Vallom előtted bűneinket, amelyek az én bűneim is: szívünk kemény, értelmünk 

balgatag, hitünk ingadozó és a lelkünk pártos. Meghajtjuk fejünket ostorod alatt és vezekelünk a 

porban és hamuban. 

De ígéreteid igazak és ámenek. Hisszük, hogy szövetséget kötöttél velünk és atyáinkkal 

és tudjuk, hogy az ég és föld megrendülhet, de ezt a szövetséget Te meg nem rontod soha. 

Hisszük, hogy ha Hozzád térünk és Te leszel egyetlen Urunk, feltámad a mi világosságunk. 

Könyörgök Hozzád, töltsd ki Szent Lelkedet erre a népre! 

Tartson bűnbánatot böjtöléssel, sírással és kesergéssel és úgy térjen meg Hozzád, a mi 

Istenünkhöz, mert könyörülő és irgalmas vagy Te, késedelmes a haragra és nagykegyelmű. 

Vidd ezt a népet üdvösséges önismeretre, hogy lássa meg bűneit és gyűlölje meg; forduljon el 

attól, ami vesztét okozta s tegye rá életét a Te ígéretedre.  

Gyomlálj ki közülünk minden pártosságot, Ellened való lázadást és egymás közötti 

viszályt és növeld meg a mi hitünket történelmi hitvallásunkban és emberi méltóságunkban. 

Legyünk a Te néped; és ne lehessünk másképpen magyarok, csak mint a Te néped. 

Kezedben van nemzetünk jövendője. Nem kutatjuk, mit hoz, csak Te magad jöjj. 

Egyengetjük a Te ösvényeidet és készítjük számodra az utat. Imádkozó magyarok tábora egyre 

nő, szentséges öltözetükben siet a Te néped a Te sereggyűjtésed napján. Királlyá koronázzuk 

magunkat és népünk felett a Te Szent Fiadat és nemzeti jövőnket, egész történelmünket 

odaszenteljük a Te dicsőségedre. Szánj meg és válts meg minket, óh Szenteknek Szentje! Ámen. 
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A bemutatkozó végén idén is elénekeltük a Székely Himnuszt – ezúttal is sokunk szemébe 

könnyeket csalt. Jó volt érezni egész találkozón azt, hogy ott, a találkozó berkein belül, ha egy hétig 

is, de megszűnt Trianon. Mind egyek voltunk: délvidékiek, felvidékiek, partiumiak, anyaországiak, 

kárpátaljaiak, székelyek. Annak ellenére, hogy más országokhoz csatolták a magyar területeket, 

Istennek hála, még mindig tudunk magyarul beszélni, magyarul imádkozni.  

Vasárnap a záró istentiszteleten Úrvacsoraosztás volt, amikor szintén az „EGY” – ből 

részesülhettünk: EGY kenyérből és EGY pohárból, Krisztus Urunk EGY testéből. Istentisztelet 

végén a különböző versenyek, vetélkedők győztesei vehették át az okleveleket. A székelyek itt is 

képviseltették magukat: a fotóverseny első díjasa Csoma Attila lett, a rajzversenyen Kocsis Réka 

kapott első díjat, a fiúk a focimérkőzésekben a második helyet érték el, míg az asztalitenisz-

mérkőzésekben Hajdú Loránd kántor második lett. Ugyanakkor nagy sikere volt annak az 

élményszínháznak is, amit egy lelkes csapat közülünk állított össze és tanult be.  

Szeretnénk megköszönni a Vártemplomi Egyházközségünknek, valamint azoknak a 

cégeknek és magánszemélyeknek a segítségét, akik adományaikkal nemcsak a tavaly, hanem az 

idén is támogatták ezt az utat. Meggyőződésem, hogy ha ők nem támogattak volna, akkor sem a 

tavaly, sem az idén nem tudtunk volna elmenni erre a találkozóra. Ezért fontosnak tartjuk 

megemlíteni az adományozó cégek és személyek nevét a gyülekezeti lapunk hátoldalán. Isten 

gazdag áldása legyen az életükön.  

Ha Isten megtartja az életünket, akkor remélhetőleg jövőre is eleget tudunk tenni a 

meghívásnak, és ismét részt vehetünk egy élményekben gazdag, tartalmas találkozón. 

Soli Deo Gloria.    

 



Wass Albert: LÁTHATÓ AZ ISTEN 

Fűben, virágban, dalban, fában 

születésben és elmúlásban, 

mosolyban, könnyben, porban, 

kincsben, 

ahol sötét van, ahol fény ég, 

nincs oly magasság, nincs oly mélység,  

amiben Ő benne nincsen. 

Arasznyi életünk alatt  

nincs egy csalóka pillanat,  

mikor ne lenne látható az Isten. 

De jaj annak, ki meglátásra vak,  

s szeme elé a fény korlátja nőtt.  

Az csak olyankor látja őt,  

mikor leszállni fél az álom: 

Ítéletes, Zivataros,  

villám-világos éjszakákon. 
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Egyházközségünk címere 
 

2011. virágvasárnapjára id. Nemes Emil presbiterünk elkészítette a vártemplom címerének 

gravírozott másolatát, melyet az imateremben lehet megtekinteni. Köszönet érte. Írásában röviden 

ezt ismerteti. 

A sepsiszentgyörgyi Vártemplom címerének csücskös talpú pajzsa és a pajzs feletti nyitott 
aranykorona megegyezik az Erdélyi Református Egyházkerület címerének elemeivel. 
 A pajzsban lévő várfal arra utal, hogy a település már évszázadok óta város. A Vártemplom a város 
egyetlen középkori műemlékeként szerepel a címerben. 
 A kék alap mind a magyar, mind az erdélyi heraldikában a címerek és a zászlók alapszíne. A zöld 
hármas halom a szülőföld szeretetét jelképezi. 
 A nap és a növekvő hold székely szimbólumok. Eredetük a hun és magyar őstörténetbe nyúlik vissza. 
Eleink imával köszöntötték a felkelő napot, mely a hatalom, a bátorság és a boldog élet szimbóluma. Este a 
tisztaságot, a békét, a szeretetet jelképező Holdhoz mondottak imát. 
 A címerpajzs alsó felében lévő, zöld mezőben a fészkén fiókáit önnön vérével tápláló pelikán Jézus 
Krisztus jelképe. A középen hasított pajzs jobb oldali címermezője vörös, míg a bal oldali kék színű. Ez a két 
szín nemcsak az erdélyi és magyar heraldikában használatos évszázadok óta, hanem a legtöbb erdélyi 
magyar város zászlajának színe is. A kék szín szimbolikus jelenléte Mongóliában most is az, hogy ez a szín 
elűzi a rosszat, míg a vörös szín az önfeláldozás, a bátorság szimbóluma. 
 A zöld mező alatti, hullámosított kék szín pedig a Sepsiszentgyörgyön keresztülfolyó Olt folyó 
szimbóluma. 
          Nemes Emil presbiter  

 

Tulajdonképpen hálás vagyok,  

 
 A feleségemért, aki panaszkodik esténként, mert 

így az estét velem tölti itthon, és nem valaki 

mással.  

 A lányomért, aki azért panaszkodik, hogy 

mosogatnia kell, mert ez azt jelenti, hogy itthon 

van, és nem az utcán kóborol. 

 Az adókért, amelyeket ki kell fizetnem, mert azt 

jelenti, hogy alkalmazott vagyok, van 

munkahelyem.  

 A takarításért egy buli után, mert azt jelenti, hogy 

barátaimmal tölthettem egy estét. 

 A ruhákért, amelyek egy kicsit szűkek, mert van 

elég ennivalóm.  

 Az árnyékomért, mert kint lehetek a napfényben. 

 Hogy nyírhatom a füvet, pucolhatom az ablakot, 

javíthatom a csatornát, mert azt jelenti, hogy van 

házam. 

 A parkolóhelyért a parkoló legmesszibb pontján, 

mert ez azt jelenti, hogy tudok járni, és még autóm is van. 

 A nagy fűtésszámláért, mert ez azt jelenti, hogy melegben voltam.  

 Hogy a templomban mögöttem ülő hölgy hamisan énekel, mert azt jelenti, hogy hallok.  

 A mosni- meg vasalnivalóért, mert azt jelenti, hogy van ruhám.  

 Az esti fáradtságért és izomlázért, mert azt jelenti, hogy tudtam keményen dolgozni.  

 Hogy meghallom hajnalban az óra csengetését, mert azt jelenti, hogy élek.  

 És végül a sok bugyuta e-mailért, amit kapok, mert azt jelenti, hogy van családom és sok 

barátom, akik szeretnek engem és gondolnak rám. 
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Rég kerestem ezt az írást a világhálón, ami a maga humoros leírásában betekintést enged a valós 

helyzetekbe, melyekkel egy lelkipásztor szinte naponként találkozik akkor, amikor szembesülnie 

kell azzal, hogy nem tud mindenkinek a kedvére tenni.  

 

Nem felel meg a lelkész: 

  
 ha a szokottnál 10 perccel hosszabban prédikál, akkor bőbeszédű, 

 ha hangosabban prédikál, akkor ordibál, 

 ha normálisan beszél, akkor az ember nem ért semmit, 

 ha saját autója van, akkor világias beállítottságú, 

 ha viszont nincs autója, akkor nem halad a korral, 

 ha az egyházközség tagjait látogatja, akkor szimatol, 

 ha családokat látogat, akkor nem törődik a családjával,  

 ha otthon van, akkor miért nem látogat családokat, 

 ha a pénzről beszél, akkor pénzsóvár, 

 ha a templom javára gyűjt, akkor kihúzza az emberek zsebéből a pénzt,  

 ha nem rendez ünnepséget, akkor semmi sem történik, 

 ha ünnepséget szervez, akkor nem tud nyugton maradni, 

 ha az istentiszteletet pontosan kezdi, akkor siet az órája, 

 ha később kezd valamit, akkor feltartja a híveket, 

 ha a templomot renováltatja, akkor feleslegesen szórja a pénzt,  

 ha nem építkezik, akkor hagy mindent tönkremenni, 

 ha fiatal, akkor nincs tapasztalata, 

 ha idős, akkor mikor megy már nyugdíjba, 

 ha meghal, akkor nincs, aki pótolja. 

 

Akkor milyen a tökéletes lelkész? 
 

A tökéletes lelkész 10 percig prédikál. Elítéli a bűnöket, de senkinek sem okoz 

fájdalmat. Reggel negyed nyolctól éjfélig dolgozik, és ő takarítja a templomot is. 

A tökéletes lelkész 1000 lejt keres havonta, jól öltözött, új autót vezet, jó könyveket 

vesz, és minden héten 500 lejt eladományoz. Templomot renovál, gyülekezeti házat épít, 

szolgálati autót vesz az egyháznak, de soha nem hirdet adakozást a gyülekezetben. Az egyházi 

épületek körül minden munkát saját kezűleg végez el, óvja, védi a presbitereket a segítő 

szolgálattól. 

A tökéletes lelkész 29 éves és 40 éves tapasztalata van. Egyaránt ért a földműveléshez 

és az atomfizikához. Ő az értelmiségi parasztember. Ezenkívül pénztáros, főkönyvelő és 

bérszámfejtő, ugyanakkor adószakértő és jogtanácsos is.  

A tökéletes lelkész minden erejét a fiatalok összegyűjtésére szenteli, de a legtöbb idejét 

az idősekkel tölti. Mindig komoly arccal mosolyog, jó humora van, mindenekelőtt azonban jól 

néz ki. Naponta 1–5 otthont látogat meg, 6 hittanórát tart, temet és esket, ha kell, és mindig 

elérhető a hivatalában, ha szükség van rá. 

A tökéletes lelkésznek mindig van ideje a személyes beszélgetésekre és a lelki 

gondozásra, minden egyházi gyűlésen ott van, ugyanakkor minden lépését megvitatja a 

presbiterekkel. 

A tökéletes lelkész nagycsaládos ember, aki mindent megbeszél élete társával, naponta 

legalább 4 órát tölt a gyermekeivel, és rendszeresen kirándulni viszi a családját. Odaadásával 

és áldozatkészségével mindenki számára példamutató családi életet él.  

A tökéletes lelkész feladatot vállal a lakóhely közéletében, jótékonykodik, és nem 

hiányzik egyetlen egyesület vagy szövetség gyűléséről sem. Teljes erejével és idejével azon 

munkálkodik, hogy a körülötte élőket az üdvösség útjára vezesse.  

A tökéletes lelkészt mindig a szomszédos gyülekezetnek sikerül megválasztania.  
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Családi hírek 
2013. május 19-től lapzártáig a következőkről számolhatunk be: 

Megkereszteltük 
Kanyó Bíborka, Balogh Bence, Lupsa Nándor Olivér,  

Biszticza Milán, Ígyártó Nándor Csaba, Bedő Attila,  

Szőcs Orsolya, Varga Márk, Bartos Márk Hunor,  

Bartos Petra Jázmin, Csergő Norbert, Henning Ádám,  

Sárdi Nándor Krisztián, Kovács Nándor,  

Fazakas Márk Levente, Bucsi Balázs, Incze Tamás Nándor,  

Bakcsi-Kelemen Balázs, Karácsony Kincső,  

Komán Ferenc Erik, Rokohl-Jakabos Oliver,  

Jákó Márk Kristóf, Albert Richárd, Szentgyörgyi Boglárka,  

Kondra Magor Tibor, Császár Panna, Soós Kristóf Levente,  

Méder Csaba, Muntyán-Nagy Marót, Stef Erik Eduárd, Bodor Boglárka Dorka gyermekeinket.  

Imádkozzunk érettük! 
 

Isten áldását kértük  
Sánta László és Pitlák Réka Erna, Antal Zoltán és Domokos Mónika,  
Dimény Lóránd és Tök Ildikó Júlia, Farkas István Csaba és Bereczki Mónika, 
Sárdi Attila és Iacob Krisztina, Kis-Dali Csongor és Szénási Dóra Andrea, 
Pakucs Róbert és Béla Hajnalka, Henning Tamás és Vinkler Andrea, 
Gábor Csaba Attila és Lemák Zsófia, Kató Zsolt és Bakó Kincső, 
Szilágyi József és Sonka Izabella Kinga, 
Jákó Sándor Attila és Benkő Gabriella Gizella, 
Izsák Ferenc és Imreh Piroska, 
Nagy István és Demeter Kinga Erika, 
Kisgyörgy László Csaba és Domokos Kinga Zsuzsánna, 
Szentgyőrgyi Árpád és Réti Laura, 
Kasléder Róbert és Csoma Katalin, 
Kondra Tibor és Nagy Edit Irén, 
Kubánda Hunor Csaba és Karácsony Piroska, 
Kolcza Győző és Molnár Melinda, 
Stef Endre és Veress Réka Melinda, 
Szász Csongor Béla és Támpa Zita, 
Mattis Teutsch Waldemar László és Kovács Erzsébet 

házasságára. 
Imádkozzunk érettük! 

 
Eltemettük:  
Dáncsuly Árpád, Vass István Tiborné (szül. Lőrincz Edit), 
özv. Iacob Ştefanné (szül. Jankó Mária), 
Veress Antalné (szül. Lunguly Ibolya), Gocz Erzsébet, 
özv. Kökösi Jánosné (szül. Fadgyas Mária), 
Madaras Árpád, László Attila Zoltán, Kicsid István, 
Nagy Gyula, özv. Bokor Andrásné (szül. Kleindl Ilona), 
özv. Kovács Sándorné (szül. Kolozsváry Ildikó), 
Aulich István, özv. Kopacz Ferencné (szül. Buzsi Irén) 

testvéreinket.  
Imádkozzunk a gyászoló családokért! 



Állandó istentiszteleti alkalmaink 

 
Vasárnap  délelőtt 10 órától  VASÁRNAP DÉLELŐTTI ISTENTISZTELET 

  délután 6 órától  VASÁRNAP DÉLUTÁNI ISTENTISZTELET 

Szerda  délután 6 órától  NŐSZÖVETSÉGI BIBLIAKÖR 

Péntek  délután 6 órától IKE 

Szeretettel várunk ezekre az alkalmakra! 
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HIRDETÉSEK:  
 
 Ma délután a 6 órától kezdődő istentisztelet keretében 

Orgonakoncertet tartunk. Orgonál Srausz Imre István és 

Hajdú Loránd, valamint szólóhegedűn játszik Benke Júlia.  

 Szeptember 2. és 5. között ismét megtartjuk 

gyülekezetünkben a Vakációs Bibliahetet, melyre 

minden I–VI. osztályos gyereket szeretettel hívunk és 

várunk. Az idei Vakációs Bibliahét témája „Az időutazó”. 

A program játékosan mutatja be a gyerekek nyelvén a 

Zákeus történetét, Jónás történetét, a gonosz szolga 

példázatát, ugyanakkor Jézus feltámadását is megkísérli a 

gyerekekkel megértetni. A történetek mellett énekeket 

tanulunk, csapatépítő játékokokat játszunk, kézimunkákat 

készítünk, és minden napra akad valami harapnivaló is. 

 Szeptember 20-án délután 6 órától Évadnyitó Ike 

Bibliaórát tartunk az imateremben, melyre minden 

fiatalt szeretettel hívunk és várunk ebbe a 

közösségbe. 

 Szeptember 21-én lesznek megtartva a vakáció utáni 

első konfirmációi felkészítő órák. Délelőtt 9 órától 

az elsőéveseket, 10 órától pedig a másodéveseket 

várjuk az imaterembe. A leendő elsőévesek szüleit 

kérjük, hogy szíveskedjenek beíratni gyermekeiket a 

konfirmáció felkészítőkre. Ezt megtehetik a Lelkészi 

Hivatalban szeptember 21-ig. 

 Ugyancsak szeptember 21-én 11 órakor veszik 

kezdetüket a szombati Vallásórák. 

 Az idei évben is, október 13-án délelőtt 10 órától a 

gyülekezeti közösségünkben sor kerül az Idősek 

Vasárnapjára, melyre szeretettel meghívunk 

minden 80. életévét betöltött, valamint a 80 éven 

felüli gyülekezeti tagot.  

 Szeptember 29-én vasárnap délután 6 órától 
ÉVADNYITÓ IFJÚSÁGI ISTENTISZTELETET 

tartunk. Az istentisztelet alatt keresztyén ifjúsági 

énekeket játszik az IkeVár Band, istentisztelet után pedig 

GITÁREST lesz teával és kaláccsal. Szeretettel várunk 

mindenkit erre az alkalomra. 
 

Elérhetőségünk: 

Dezső András: 0723588395 
Bucsi Zsolt Tamás: 0742413269 
Lelkészi Hivatal: 0267351254 
 

Nyitva tartás 

Lelkészi Hivatal 

 
Hétfő: 9–13 óráig 
Kedd: 9–13 óráig; 16–18 óráig 
Szerda: 9–13 óráig; 16–18 óráig 
Csütörtök: 9–13 óráig; 16–18 óráig 
Péntek: 9–13 óráig; 16–18 óráig 
 
Szombaton és ünnepnapokon a lelkészi 
hivatal zárva van.  

Köszönjük:  
 az adományaikat, mellyel támogatják az 

Üzenet további megjelenését; 

 az ünnepi adományokat; 

 a presbitereknek és gyülekezeti tagoknak 
a közmunkáját július 29–31. között;  

 a támogatást a balatonfenyvesi 
kirándulásra: Egyházközségünknek, 
Száraz Béla és Szabó Zoltán 
magánszemélyeknek, Bertikrisz (Berszán 
Tibor), Dreiconf (Keresztély László 
igazgató), Brucom Lont S.R.L. (Gecse 
Olga), Modern House (Bálint József), 
Tribel (Tribel István), Ifcor S.A. (Kiss 
Tibor) cégeknek, valamint a Tega (Tóth 
Birtan Csaba) és a Feetsped (Tompa 
Attila) cégeknek, hogy üzemanyaggal 
támogattak. Isten áldása legyen az 
életükön!   

 

Az Üzenetet kiadja a Sepsiszentgyörgy I. Vártemplomi Egyházközség 
Szerkesztette: Bucsi Zsolt Tamás beosztott lelkipásztor 
Korrektúra: Babos Erika 
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