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Jézus mondja: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek 
Istenben és higgyetek énbennem.” 

János 14,1. 
 
 
Ne nyugtalankodjék? Hiszen nem vagyunk nyugtalanok! Minden rendben! Vannak 
itt-ott dolgok, melyeket meg kell oldanunk, túl kell lendülnünk rajtuk, de minden 
alapvetően rendben van. Jézus azonban nem véletlenül fogalmaz így a 
tanítványoknak. A helyzet, amiben vannak, még nem is világos előttük. Jézus 
elmegy, hogy legyen hová menniük. És maga helyett Vigasztalót küld. De Jézus 
szava, hogy távol lesz tőlük, elképzelhetetlen. Tőlünk midig is távol volt. Testben. Mi 
ehhez vagyunk szokva, hogy hitben járunk és nem látásban. Mi tudjuk, hogy idő 
kell, mire jól meg tudjuk formálni a szavakat, hogy miért is kell imádkoznunk. 
Nekünk idő kell, mire rájövünk, milyen úton is akar vezetni minket a Mesterünk. 
Időre van szükségünk, mire leszállunk a magas lóról és megalázkodunk végre. Időre 
van szükségünk, mire ráébredünk, hogy a hogyan is fontos kérdés. Amikor azonban 
azonnali visszajelzéseket kapunk, megijedünk, leblokkolunk és ami a 
legmegdöbbentőbb: rossz következtetéseket vonunk le. Hitünkről, 
alkalmasságunkról, elhívásunkról, mindenről. Ezért vagyunk nyugtalanok és éppen 
ezért mondja Jézus a mai tanítványainak: Higgyetek Istenben és higgyetek 
énbennem. Ebben a megvilágításban látva a 2010-es esztendőt két igazán fontos 
dolgot látok. Egyik, hogy részben a Bibliaiskola miatt, részben a DTC és a nagyifi 
erőfeszítései miatt komoly szolgálók lesznek a gyülekezetben, akik munkára, 
megbízatásra várnak. Olyanok, akik a magánéletben is túllépnek azon, hogy 
őszinteségükkel, törékenységükkel teszek bizonyságot a Megváltóról, hanem példák 
lesznek. Követendő példák. Mert kiábrázolódik rajtuk a Krisztus. Így lesznek 
kipróbáltak és vezetők. Jézus vezeti őket, mert ők  hisznek és követik őt. A másik 
pedig, hogy mindazt az áldást, amit kaptunk nem saját magukra és nem mint 
közösségre pazarolunk – mert akkor még vagy 5 igazán fontos HCS, kör, klub, 
alaklom fog szerveződni, hanem a meglévők szeretetükkel és Jézus-ismeretükkel 
másokat is ide fognak vonzani. Mert a dolgoknak működniük kell. A megújulás nem 
azt jelenti, hogy egészen újat kezdünk, hanem a régi megtelik újra tartalommal. Ne 
nyugtalankodjunk! Higgyünk! Most a hűség, a kitartás, a megszilárdulás ideje jön. 
Jézus szava szerint ennek az év igéjének a folytatása az, amikor tudatja velünk, hogy 
ő az út, az igazság és az élet. Mi kell még? Ja, a Szentlélek? Jön ő is, ne 
nyugtalankodjatok! Ígéretünk van rá! 
 
 
Aliansz Imahét: január első hete, biatorbágyi testvérgyülekezet meghívására 
képviselt bennünket felügyelőnk. 
 



Ökumenikus Imahét – 2010. január 17-24-ig, már meg is történt. Nálunk jan. 18-22-ig 
volt, 
 
Édenkert fesztivállal kapcsolatban: tervek szerint 2010. szeptember 11. 
 
Tavaszi alkalmak: Nagyhét - Húsvét: 2010. március 28-tól április 4-5-ig. 

Pünkösd: május 23 és 24. 
Mennybemenetel Ünnepe: május 13. 

 
Táborok: Családos, augusztus 9-től augusztus 14-ig helyszín: Salgóbánya, Medves; 
Szentírás Szövetséggel együtt angol tábor szervezése július 12-től 17-ig, 
Felvidéki Ifjúsági Tábor a gömöri régióban, Kokaván: július 26-31-ig, 
Szentírás Szövetséggel együtt német napközis tábor: augusztus 2-6-ig, 
Disciple Training Camp (Tanítvány- és Vezetőképző Tábor) július 19-23-ig; 
Gyülekezeti kirándulás: tervezés alatt legyen-e? Sajógömör be mindenképpen! A 
február 29-március 1-től. Az ifi is tervez kirándulást, hosszú hétvégét.  
 
Gyülekezeti szeretetvendégség, egyéb alkalmak: Koncerteken gondolkodunk: 
Budaörsi Tavaszi Fesztivál, Budaörsi Jazz napok, Leopold Mozart Zeneiskola 
koncertjei, hangversenyei, Cantate vasárnapján egyházmegyei kórustalálkozó, 
Húsvét hajnali istentisztelet; Tanévzáró: június 13; Tanévnyitó: szeptember 12; (erre 
és az Édenkertre hívjuk a gömöri gyülekezetet) Idősek szeretetvendégsége együtt a 
herceghalmiakkal március 21-én vasárnap az Istentisztelet után;  
Nagy Hálaadó Istentisztelet szeptember 26; Őszi táboros utótalálkozó lesz megint, 
későbbi hirdetéssel. 
 
Országos Hittanverseny: megyei forduló március 27; reméljük gyermekeink ezúttal 
is remekelni fognak. 
Ifi: működik, jó hangulatú, komoly, közös programok az ifin kívül is (folyamatos 
feladat: a konfirmáltak integrálása) Mostani kihívás a fiataloknak való egyéb 
programok biztosítása, felvállalása; 
Konfirmációs csoportok: ebben az évben lesz konfirmáció, május 1-jén vizsga, 
Istentisztelet: május 2-án, 4 fővel. Szülői értekezlet: április 13, kedd 18 óra! 
Szeptemberben indult 8 fővel. 
Vendég igehirdetők: Evangelizáció lesz, időpont-egyeztetés nyár végén; 
szupplikáció is bizonyára lesz, Ádventben szokott hozzánk küldeni a teológia. 
Látogatás folyamatos, sürgős esetben szóljanak, oda megyek először; beteg és idős 
látogató csoport megalakult! Zsuzsi néni koordinálásával jól működik ez a 
páratlanul fontos szolgálat. 
Presbiteri gyűlések tervezett időpontjai: minden hónap első csütörtökje, az alkalom 
presbiteri Bibliaórával kezdődik, amelyet presbiterek tartanak. 
 

Erős Vár a Mi Istenünk! 
 
 

Endreffy Géza 


