VÁRUNK

Isten ma azt üzeni, nem szükségszerű elvéreznünk az út elején. A hűségnek
nagy a jutalma. „Légy hű mindhalálig és néked adom az életnek koronáját.”
(Jelenések 2,10)
Kiss László lelkipásztor

A SZEMERETELEPI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET KIADVÁNYA

Szeretetben épülés
A hűség a lélek gyümölcse
Pál apostol a Szentlélek gyümölcsei között megemlíti a hűséget (Galata 5,
22). Rövid szó ez a hosszú felsorolásban, de jelentősége felmérhetetlen. Hűség
nélkül minden a káoszba hullana. Értékeink; a hit, a család, a közösségek élete.
A hűség győzi le a szívben az érdek uralmát, az önzés kívánságait.
Jézus életében voltak korszakok, amikor egyáltalán nem volt népszerű,
amikor tanítványai közül sokan visszavonultak és nem jártak vele többé. Jézus
ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: „vajon ti is el akartok menni?” Péter ekkor
így felelt: „Uram kihez mehetnénk? Örökéletnek beszéde van tenálad. És mi
hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje.”
Az élet kiszámíthatatlan sodrásában megkérdőjeleződnek, idejétmúltnak
tűnhetnek, kimehetnek a divatból a krisztusi értékek - de ekkor kapunk felülről
segítséget! Olyat, mint Péter, aki Jézussal és önmagával sem volt egészen
tisztában, aki mint határozott, hangadó típus elvezényelhette volna Jézustól a
még megmaradt tanítványokat. Ő mégis maradt. Tudta, hogy nincs más útja.
Minden más csak eltávolította volna őt az igazi boldogságtól, az öröklét
titkának megismerésétől. (János 6, 60-71)
Péter tudta, hogy a lét titkának mélysége csak az Isteni lét magasságából
látható, és ezt a látásmódot hozta el, tette emberközelivé Jézus. Péter távol állt
még a megismerés teljességétől, de tudta, hogy a forrásra már rálelt, amit
őrültség lenne elhagyni.
A hűség kitartást ad. Sok mindent még alig, vagy sehogyan sem értünk, de
tudjuk és érezzük, hogy hol érdemes hallgatózni, tájékozódni. Péter hűséges
maradása előkészítette az utat Krisztus teljes megismeréséhez.
Mi, mai emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy mindent első
benyomásunk szerint ítéljünk meg. Azonnali, gyors és átütő eredményre
törekszünk. Türelmetlenül, egyszerre akarunk mindent megismerni, így
kívánunk minden titkot tudóivá lenni. Szeretnénk megspórolni az ehhez vezető
utat, a hűség ösvényén való járást. Bele-bele kapunk a szent dolgokba, aztán
rohanunk is tovább és próbálkozzunk valami mással. Ez pedig a biztos célba
nem jutás receptje!

Annak, hogy egy gyülekezet valóban él, lélegzik, az egyik legfontosabb
jele, hogy növekszik, vagy ahogy az ige mondja: „szeretetben épül” (Ef. 4:16).
Most ennek a növekedésnek az egyik összetevőjéről lesz szó, a gyülekezethez
tartozás mikéntjéről.
Az efézusi levél 4. fejezete sok segítséget ad ennek végig gondolására. A
15. vers szerint: „az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben
mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus”. Az első lépés minden esetben az,
hogy arra építjük életünket és a gyülekezet életét, aki a mi közösségünknek a
feje: az élő Jézus Krisztusra. Hányan vannak, akik számára Krisztus fontos kő
ugyan lelki lakóházukban, de nem a fundamentum? Pedig épp az a kő lett a
szegletkő, amelyet az építők megvetettek. (Mt. 21:42) Vajon a mi
egzisztenciánk, életünk valósága Őrá épül, vagy csak Ő csak egy alkotóelem,
de nem a minden meghatározó és eldöntő alap?
A 16. vers így szól: „Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és
összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját
adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy
épüljön szeretetben.” Itt most nincs lehetőség a gyönyörű vers minden ágának
kibontására. Csupán azt a részt emelném ki, amely így hangzik:
„Egybeilleszkedve és összefogva”. Ez azt jelenti, hogy lehetetlenség, hogy csak
én épülök lelkileg, de ennek nincs hatása a gyülekezetemre. A gyülekezethez
tartozás eleven kérdése, hogy hogyan illeszkedek én egybe a gyülekezet többi
tagjával? Elég-e az összeilleszkedéshez az az egy óra, amelyet vasárnap a
templomban töltök? Miben áll az én összeölelkezésem, összeépülésem a
gyülekezetemmel?
A gyülekezet közösségével való lelki összeépülésnek sok aspektusa van. Itt
csak egyet emelnék ki: a szolgálatot. Annál erősebb ez az összeépülés, minél
többen lesznek Jézus-követő tanítvánnyá, s majd válnak tanítványból
munkatárssá. Azt írja Pál a második korintusi levélben: „Amilyen az akarás
készsége, olyan legyen a véghezvitel is, aszerint, amitek van!” (II. Kor. 8:11)
Tegyük fel magunknak a kérdést: mi milyen szolgálatunkkal segítjük a
gyülekezet épülését, növekedését? Szoktunk-e imádkozni a gyülekezet
épüléséért? Az imádság szolgálata a legfontosabb szolgálati forma.
Végiggondoltuk-e, hogy milyen adottságaink, képességeink, tudásunk, szakmai
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tapasztalataink vannak és azokat miképp tudjuk felajánlani Istennek?
Az, hogy választott szolgálattevőink vannak (presbiterek, diakónusok, stb.),
nem homályosíthatja el bennünk annak tudatát, hogy csak akkor tudok élő kő
lenni Isten országának már itt, ezen a földön való építésében, ha magam is –
bármilyen szerény lehetőségeim keretei között is – szolgálatommal segítem az
Isten ügyét. „Mert mi Isten munkatársai vagyunk.” (I. Kor. 3:9)
Czibere Károly

Felhívás!
Ezúton
szeretnénk
Testvéreink
figyelmét
felhívni
arra
a
kezdeményezésünkre, amely a nehéz fizikális és/vagy lelki körülmények között
élő, segítségre szoruló felebarátaink helyzetén szeretne enyhíteni. Amennyiben
indíttatást érez erre, és bármilyen jellegű feladat elvégzésével szívesen venne
részt gyülekezetünk önkéntes, szeretetszolgálati munkájában, kérjük az erre a
célra rendszeresített formanyomtatványon jelezze ezt gyülekezetünk vezetői
felé! Ugyanígy szeretnénk bátorítani a szükséget szenvedő gyülekezeti
tagjainkat is, hogy segítségkérő igényüket a fentebb már említett nyomtatvány
segítségével, bizalommal jelezzék felénk!

Pünkösd – az erőtlenségünkön segítő Lélek
Talán nem csak idős testvéreink tapasztalata az erőtlenség. Szeretünk
erősnek, okosnak, tájékozottnak látszani, ám sokszor kell megtapasztalnunk,
mennyire törékenyek azok a díszletek, melyekre saját nagyszerűségünket
pingáltuk. Kétségbeesetten próbáljuk meg fenntartani a látszatát annak, hogy
kézben tartjuk a dolgokat odahaza a családunkban, a munkahelyünkön,
valójában azonban tele vagyunk kérdőjelekkel, bizonytalanságokkal,
aggodalommal erőnk felől, holnapunk felől.
Fontos pillanat az ember életében, amikor rácsodálkozik arra, hogy vannak
olyan dolgok, amelyeket önerejéből képtelen megvalósítani. Amikor kiderül,
hogy a saját erejére (intellektusára, tudására, stb.) épített mítoszok nem sokat
érnek. Amikor sehogy sem sikerül a házastársammal szeretetkapcsolatban
élnem. Amikor felnőtt gyermekem eltávolodik tőlem. Amikor valami, amit
biztosnak hittem, megrendül bennem vagy körülöttem. Ilyenkor azt érzi az
ember, hogy kiesik az összes eszköz a kezéből, már nincs több ötlete, hogyan
lehetne elérni a vágyott boldogságot.
És ebbe a kétségbeesésbe robban bele a Pünkösd. Pál apostol a rómaiakhoz
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ezt írta: „Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért
imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek
esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” (Róm. 8:26) Még ajkunkon
sincs a szó, s Ő már tudja, milyen nehézséggel küzdünk. Fogalmunk sincs,
hogyan kezdjünk hozzá, már felkínálja a megoldást. El tudod-e mondani, hogy
„Uram, Te ismered gyengeségem, erőtlenségem. Add azt nekem, amire valóban
szükségem van, mert egyedül Te ismered az én szükségemet”? Rá tudod-e bízni
minden szükségedet arra, aki képes azokat betölteni?
A Lélek értünk való közbenjárása az egyetlen Közbenjáróra mutat. „Ha
pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az
igazság által.” (Róm. 8:10) Fontos meglátni, hogy a fent említett munkája a
Léleknek azoknak az életében tud megjelenni, akik Jézussal járnak kéz a
kézben. „De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.” (Róm. 8:9) A világ
és benne a mi saját problémáinkra sok okos, értelmes választ lehet ajánlani. De
a valódi megoldások közös ismertetőjegye a Krisztusba-oltottság: csak azokat a
megoldásokat, javaslatokat érdemes megfogadni, amelyek az egyetlen
Közbenjáróra építenek: Jézus Krisztus „üdvözíteni tudja örökre azokat, akik
általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük.” (Zsid.
7:25)
Czibere Károly

Eljöttek hozzánk...
Sokan átéltük már azt az érzést amikor rég nem látott, messze lakó kedves
rokonaink, vagy távol élő felnőtt gyerekeink látogattak el hozzánk.
Ilyenkor nemcsak az otthonunkat csinosítgatjuk, hanem a lelkünket is díszbe
öltöztetjük. Felidézzük a régebbi találkozásokat, a közös emlékeket, és
tervezgetjük, hogy hogyan is lesz ez a mostani alkalommal. Az ilyen várakozás,
készülődés érleli ünneppé a vendégek eljövetelét.
Egy ilyen nap volt gyülekezetünk életében is május 13-a, vasárnap. Nagy
örömmel láttuk vendégül az Őrbottyáni Juhász Zsófia Otthon lakóit Erdei
László nagytiszteletű úr vezetésével.
Nem voltak ismeretlenek számunkra, hiszen harmadik alkalommal
látogattak el hozzánk, hogy együtt dicsérjük az Urat az istentisztelet keretében.
Az új templomunkba már sokkal könnyebb volt a tolókocsik behozatala, a
mozgáskorlátozottsággal járó problémákat is könnyen megoldottuk.
Az istentisztelet kezdetén Kiss László nagytiszteletű úr köszöntötte az
egybegyűlteket. Elmondta, hogy kapcsolatunk a Juhász Zsófia otthon lakóival
már néhány éve rendszeresen tart. Különös figyelemmel kísérjük a Daniel
szoba 8 lakóját, akiket látogatunk és ajándékokkal kedveskedünk nekik.
Legutóbb egy jótékonysági koncert 50 000 Ft jegybevételével segítettük
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szobájuk szebbé tételét.
Majd ezután következett az otthon lakóinak 15-20 perces előadása
„Találkozás Jézussal” címmel. A zene és a vers csak nyomatékosította azt a
tanítást, hogy bármelyikünk életében megtörténhet a csoda, hogy Isten
kegyelméből megismerhetjük Őt, megérezhetjük szeretetét és ráléphetünk arra a
keskeny útra, melyet Ő mutat nekünk.
A műsor után Erdei László nagytiszteletű úr hirdette Isten igéjét a János
evangéliuma szerinti 21. rész 15-17. verse alapján.
Az alkalmat jókedvű szeretetvendégséggel zártuk be, melyről
asszonytestvéreink gondoskodtak nagy odaadással.
A délelőtt gyorsan elrepült, mutatva azt, hogy milyen jól éreztük magunkat.
A „kicsinyek” hazatértek, bennünk pedig még sokáig megmaradt a találkozás
emléke és a hála Isten iránt, hogy megtapasztalhattuk azt, hogy számára minden
ember egyformán kedves, szeretettel gondoskodik mindannyiunkról.
Legyen ezért áldott az Ő neve!
Mucsy Katalin

Gyülekezetünk kórusa és áldott szolgálata
Így vagy úgy mindannyian találkozunk zenével, dallamokkal. Ilyen vagy
olyan formában pedig valahogy nagyon megérinti szívünket, lelkünket – legyen
szó szüleink nyugtató dúdolásáról, vagy a madarak szebbnél-szebb énekéről.
Nem véletlen, hogy nem csak Istentiszteleteink (felekezeti hovatartozásra való
tekintet nélkül), de más gyülekezeti összejöveteleink szerves részét képezi a
zene és az ének.
Isten igéje is bátorítást ad nekünk. Gondoljunk csak Dávid zsoltáraira. „E
földnek országai mind énekeljetek Istennek, zengjetek dicséretet az Úrnak!”
(Zsolt. 68,33), „Énekeljetek néki, zsoltárokat zengjetek néki, beszéljétek el
minden Ő csodatételét.” (Zsolt. 105,2.)
Gyülekezeti kórusunk jelenlegi felállásában 2010 őszén kezdte meg
szolgálatát. Kisebb változások után négyszólamú (basszus, tenor, alt és szoprán)
énekkarunk immár tizenkét állandó és két beugró taggal rendelkezik, ami
csodálatos, ha azt vesszük, hogy gyülekezetünk nem nevezhető nagynak.
Gyülekezetünk kántora, Szennai Kálmán nem csak összefogja a kórust, de saját
hangszereléssel látja el kiváló református dallamainkat, ezzel is egyedi és
eredeti színt kölcsönözve éneklésünknek.
Kórusunk állandó szolgálatot teljesít ünnepi istentiszteleteinken, de az
elmúlt egy esztendőben egyre inkább külső fellépéseket is vállaltunk
önbizalmunk és létszámunk növekedésén felbátorodva. Ilyen Istentől megáldott
alkalmak voltak a tavalyi évben az erdélyi Felsőbányán, annak református
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gyülekezetében tett énekkari és gyülekezeti látogatásunk, illetve Budapest
Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Egyházközség által szervezett
egyházmegyei kórustalálkozón és zenei áhítaton való részvétel. Az idei év
nevezetes alkalma a budapesti Hold utcai református gyülekezet templomában
Szeleczki Zita emlékére rendezett zenés-irodalmi esten való részvétel volt.
Külön említést érdemel továbbá az új templomunkba való egyszeri és
megismételhetetlen virágvasárnapi bevonulás alkalmából teljesített kétség kívül
kiemelkedő jelentőségű szolgálat.
Az ének-zenei bel- és külmissziós szolgálat mellett, a kiváló hangulatú,
valóban Isten áldását hordozó énekkari próbák minden kórustag számára fontos
lelki felfrissülést is jelentenek a nehéz hétköznapok forgatagában. Nyugodtan
mondhatjuk, hogy ez is azon szolgálatok egyike, amelyik a szolgáló testvérek
számára kifejezetten lelki, de testi megerősítésként is szolgál.
Engedtessék meg, hogy néhány szóban jövőbeli terveinkről is
tájékoztassuk kedves olvasóinkat. Ahogy növekszik a tapasztalatunk és zenei
repertoárunk, jó lenne egyre több alkalommal felcsendíteni szólamainkat nem
csak kulturális, de kifejezetten missziós célzattal is. Szeretnénk továbbá, ha
énekkarunk tovább növekedne, ezért jó szívvel ajánljuk minden olyan
testvérünk figyelmébe a kórusbeli szolgálatot, aki ének- és zenei tehetségét
gyülekezetünk kicsi, de erős kórusában szeretné kamatoztatni.
Borkó Tamás és Szennai Kálmán

Új templomunk
A templomépítés története egyidős a 70 éves gyülekezet megalakulásával, az
új gyülekezet alapításának szándékával. Az alapítók sem választottak
kedvezőbb világi feltételeket, mint mi. A háborúba lépés hajnalán a tervezés, az
erőgyűjtés, szerény megvalósítások és az ideiglenes megoldások lehettek az
elérhető célok. A háború alatt a megtakarítások, az anyagi erők elvesztek. A
következő évtizedben a megmaradás is nagy feladat volt, nemhogy a
templomépítés.
De az új időkben, egyre több épülő templom példáján is felbátorodva, a
soha el nem hamvadt parázs újra lángra lobbant. A templomépítés gondolatát az
a háládatos körülmény is támogatta, hogy a meglévő templom jeles napokon
már szűknek bizonyult, és az épület átalakítása, bővítése, karzatépítés, a teljes
tető elbontásával, újraépítésével, a falak költséges megerősítésével, olyan
tetemes költséggel járt volna, hogy azon már új templomot is lehetett tervezni.
Az igények is megnövekedtek a gyülekezet, és persze az építési hatóságok
részéről. Így az alapítók álma újra megmozdította a lelkeket, és újjászületett a
templomépítés gondolata.
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A presbitérium 2005 július 26-án döntött az új templom építéséről, 2006
áprilisában készült el a templomépülettel kapcsolatos elképzelések, igények
megfogalmazása.
2006. június 8-án a presbitérium döntött arról is, hogy urnatemető készüljön.
2006. június 11. Az egyházközségi közgyűlés egyhangúlag elfogadta az új
templom építését urnatemetővel. Nyomban megkezdődött az adományok és
támogatások gyűjtése. Az egyházi hatóságok hozzájárulása és támogatása után
több terv is készült, végül 2009 májusában a presbitérium megbízta Nagy Béla
építészmérnököt a tervezéssel. A presbitérium olyan tervet támogat, amelyiknél
a templom épül fel először, és utána a kolumbárium.
2009. október 30-án kerül az építési engedély kiadásra.
2009 novemberében a költségvetés és a pályázat előkészítésére, kiírására és
elbírálására új Építési Bizottság megalakítására került sor.
Végül a Bizottság ajánlása alapján a presbitérium a 9 pályázó közül a Zsigó
és Társa Kft.-t választotta és a kivitelezés május 17-én megkezdődött.
A presbitérium által megfogalmazott igények a következők voltak.
Az építményről, első ránézésre, messziről látszódjon, hogy református
templom.
Külső megjelenése emlékeztessen a hagyományos templomokra, toronnyal
rendelkezzen. (a toronymagasság az arányoknak megfelelő, lehetőleg 18-20
méternél ne legyen magasabb.)
Az épület üzemeltetése, karbantartása hagyományos, egyszerű módszerekkel
legyen megoldható, lehetőleg minél kisebb karbantartási igénnyel.
A templom engedélyezési terve a következőket tartalmazza.
A templom, a kiszolgáló rész és a kolumbárium a meglévő parókia és
gyülekezeti terem bővítéseként kerül megépítésre, 5 méteres előkerttel, 45%-os
zöldfelülettel, 30%-os beépítettséggel, 15 parkolóhellyel, 7 és fél méteres
épületmagassággal, (a torony 18 méter magas, sisak nélkül).
A templom az építési engedély alapján 2 ütemben épül.
Az első ütemben épül meg a templomépület a toronnyal és a kiszolgáló
helyiségekkel, összesen 493m2 hasznos alapterülettel. A templomtér a
földszinten 182 ülőhelyet, a karzaton 68 ülőhelyet, összesen 260 fő
befogadására alkalmas helyet biztosít. A földszinten helyezkednek el az irodák,
vizesblokkok, teakonyha, közlekedők, előtér. Az első ütemben összesen 493m 2
hasznos alapterület valósul meg. A kolumbárium felőli folyosón urnák
elhelyezésére is lehetőség van, melyeket a templomépítésre adományozók
számára kívánunk biztosítani.
A második ütemben a kolumbárium, a kiszolgáló helységek,(ifjúsági helység,
tanácsterem) és a parókiaépülettel összekötő rész épül meg,2500 urnahellyel.
Az első ütemből a külső és belső burkolások a tűzjelző rendszer mechanikus
része, egyes belső berendezések és a külső területrendezés van hátra. A külső
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burkolás kivételével ezek szükségesek a használatbavételhez.
A folyosón 2 urna befogadására alkalmas urnahelyeket lehet lefoglalni,
legalább 200 000 forintért, a templomépítésre adott adományért.
A második ütem, benne a kolumbárium, valószínűleg több szakaszban fog
megépülni.
Az építkezés anyagi szükségleteiről gondoskodó adományokról a táblázat ad
tájékoztatást.
A templomépítésre kapott adományok
2012. április 30-ig
Adományozó, forrás
A régi templom eladásából
Gyülekezeti készpénz adományok
Simon Józsefné
Erdélyi testvérgyülekezetektől (Marosvásárhely,
Aranyosgerend)
Pestszentlőrinci evangélikus gyülekezet
Készpénzadományok urnahelyfoglalással
Banki kamatok
Egyházkerületi építési segély
Gusztáv Adolf alapítvány segélye (Németország)
Egyházmegye adománya
Oktatási minisztérium (pályázat)
Pestszentlőrinci önkormányzat (pályázatok)
Az egyházmegye gyülekezeteinek adománya
Alexander Varga hagyaték
Szemeretelepi Református Alapítványtól

Összeg kerekítve
25 000 000
11 500 000
11 000 000
370 000

Közigazgatási és igazságügyi Minisztérium 2 pályázat
Összesen:

200 000
6 250 000
5 000 000
50 000 000
5 000 000
4 000 000
5 000 000
3 600 000
1 300 000
2 400 000
10 800 000
5 000 000
(elfogadva, de még nincs
kifizetve),
9 800 000
(döntésre vár)
133 000 000

A templomépítésre 2012-12-31-ig kifizetett összeg: 122 366 485 forint.
Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adakozók áldozatát!
Dr. Lukács József főgondnok
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Kegyelettel emlékezünk elhunyt testvéreinkre.
Adjon Urunk vigaszt a gyászolóknak!
Január:

Kiss Gáborné Szász Erzsébet élt 87 évet,
Jónás Sándor élt 47 évet,
Gerzanics Ferenc élt 81 évet

Február:

Szabó Józsefné Csikós Judit élt 90 évet,
Kókainé Kovács Mária élt 75 évet,
Ervert Zoltánné Tóth Mária élt 66 évet,
Balogh Béla élt 86 évet,
Fazekas László élt 80 évet,
Ficze Barnabás élt 42 évet,
Gyöngyösi Sándorné Rézműves Adél élt 54 évet,
Tekes Sándorné Zsebők Kornélia élt 101 évet,
Fábián Béla élt 81 évet

Március:

Április:

Szegedi Erzsébet élt 72 évet,
Haragszim Jánosné Balogh Erzsébet élt 77 évet,
Szívós Jenő élt 83 évet,
Takács Pálné Prandóczki Rozália élt 72 évet
Németh Nándorné Antal Erzsébet élt 72 évet,
Jónás Sándorné Tóth Tünde élt 47 évet

„Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, ezt
mondja a lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik
követik őket.” (Jelenések könyve 14,13)

Örömmel köszöntjük gyülekezetünk megkereszteltjeit:
Simonné Ritli Gabriella Mária, aki felnőtt korában döntött Jézus mellett
Vízhányó Miklós Ferenc,
Vízhányó Máté Bánk,
Kovács Emese,
Bodnár Botond Ágoston,
Komáromi Tamás,
Zsida Tímea Anasztázia
„Légy hű mindhalálig és néked adom az élet koronáját!” (Jelenések 2,10)
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Pünkösd fényében
Pünkösd… Fényedben élek,
teremtő égi LÉLEK,
erőd gerjeszti lelkem.
Felfogni szent csodádat
nem tudhatom, de áldlak
megújult életemmel.

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

Dicsőítsd ŐT ma bennem,
KI nem vetett el engem,
illesse hála, hála,
KI – érte mit se várván megváltott vére árán
ISTENNEK, az ATYÁNAK.
Füle Lajos

Könyvajánló
Cseri Kálmán: Gyógyító beszélgetés
Az embereket történelmi korszaktól függetlenül mindig is foglalkoztatták
egzisztenciális, etikai és lelki kérdések. A modern kor embere, (közte mi is) az
efféle kérdések kapcsán gyakran zavarba ejtően széles palettáról válogathat a
lehetséges válaszok közül. Az ismert igehirdető ebben a könyvében Jézus
Krisztusnak a samáriai asszonnyal folytatott beszélgetése kapcsán arra szeretne
bátorítani, hogy az asszony példáját követve mi is elsősorban Jézushoz
forduljunk kérdéseinkkel, mert Ő nemcsak akkor és ott, a Jákób kútjánál
gyógyított beszédével, hanem ma is kész erre. Jézus Krisztus a minket olykor
nyomasztó és belőlünk feltörő kérdésekre klisészerű válaszok helyett valódi
megoldást, lelki sebeinkre pedig igazi gyógyírt kínál. Sőt még ennél is többet:
bűneinkre bocsánatot és egy új élet lehetőségét!
Sükös Pál: A keskeny úton
A keresztyén regény műfajának egyik klasszikus darabja, mely a múlt
század közepén megtörtént eseményeket dolgoz fel érdekfeszítő és lebilincselő
módon. A mű szerzője, aki maga is református lelkész, nemcsak egy
lelkipásztor hitre jutásának izgalmas körülményeit tárja elénk, hanem az egész

10

közösség lelki életének megelevenedését is. Az olvasmányos könyv, mely
egyben bizonyságtétel Isten újjáteremtő munkájáról is, korosztálytól és hitbéli
állapottól függetlenül mindenkinek bizonyosan kellemes időtöltést jelent majd
és sok tanulsággal szolgál.

Programajánló

Gyülekezetünk állandó alkalmai
„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok
közöttük." (Mt. 18,20)
Alkalmaink

Kontrasztkiállítás
Ez a rendhagyó és egyedülálló kiállítás a Református Egyház és a Rendőrség
közös család-és ifjúságmentő projektje. A kiállítás anyagát a kisvárdai
református gyülekezet ifjúsága készítette elsősorban fiatalok számára. A
kiállítás nem simogat, hanem felráz, nem udvarias, hanem kiált ott, ahol a
legtöbben némák, építeni akar azokon a pontokon, ahol a fiatalok életében
legnagyobb a rombolás. A kiállításon multimédiás eszközökkel hét témakörben
mutatják be a fiatalokat érintő égető kérdéseket. Abortusz – erőszak a családban
– szenvedélybetegségek – válások – kozmopolitizmus – öngyilkosság –
megváltás témaköre. A szervezők egy labirintusban vezetik végig a látogatót,
amelyet végigjárva nyolc szobába juthatunk el. A szobák közötti úton a
következő témakört előkészítő fotókkal, fény- és hanghatásokkal találkozik a
látogató, valamint néhány útvonalon feladatot is kap. Minden szoba egy – egy
témakört dolgoz fel. A legutolsó, a nyolcadik pedig egy ún. „csend szoba”, ahol
lehetőség van az elcsendesedésre, a látottak Isten előtti feldolgozására
imádságban. (Ezt javasolt imatémák is segítik.) A kiállítás ingyenesen
tekinthető meg, de előzetes bejelentkezés szükséges! Helyszín: Budapest,
Pozsonyi úti református gyülekezet temploma – XIII. ker. Pozsonyi út 58.
Nyitva tartás: hétköznapokon 9.00-15.00, szerdánként 19.00-ig, de külön
kérésre más időpontban is meg lehet állapodni. Bővebb információ:
info@kontrasztkiallitas.hu Pusztai Tímea, kiállításvezető

Második negyedéves gyülekezeti alkalmaink:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Május 28. 10:00 Konfirmációs vizsga és fogadalomtétel.
Június 17. 15:00 Tanévzáró gyermekünnepség.
Június 19-25 Gyülekezeti kirándulás Kárpátaljára.
Július 16-21 Gyülekezeti csendeshét ( tervezett program)
Július 16-21 Gyülekezeti csendeshét Albertirsán ( tervezett program)
Szeptember 8.;15.;22. EMO ( Evangéliumot Minden Otthonba)
önkéntesei és a gyülekezet önkéntesei 3 hétvégén együtt látogatják a
családokat.
Következő újság tervezett időpontja: október eleje.
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Résztvevők

Technikai információk

Felnőttek, gyermekek a
közénekig

délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi
istentiszteleteinken úrvacsorával
(igény esetén háznál)

Gyermek
Istentisztelet

Gyermekek

vasárnap délelőtt 10 órakor a
gyülekezeti termünkben, a felnőtt
Istentiszteletről való kivonulás
után

Ünnep-előkészítő
Istentiszteletek

Felnőttek

ünnepek előtt a meghirdetett
napokon délután 18 órakor

Bibliaórák

Felnőttek

pénteken délelőtt 9 órakor ima és
bibliaóra, délután 18 órakor esti
beszélgetős bibliaóra

Ifjúsági bibliaóra

Konfirmált fiataloknak

minden vasárnap 15 órakor a
gyülekezeti termünkben

Asszonyóra

Felnőtt
asszonytestvéreink

minden hónap 3. vasárnapján
délután 17 órakor

Konfirmációs
felkészítő

12-16 éves gyerekek,
illetve felnőtteknek igény
szerint

vasárnap délután 14 órakor
(októbertől Pünkösdig)

Keresztkérdések
tanfolyam

keresők, hitben növekedni októbertől december közepéig 10
vágyók, nem csak
alkalom a meghirdetett
gyülekezeti tagoknak
hétköznapon

Vasárnapi
Istentisztelet

Lelkészi hivatal: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 39/A Tel:(36-1) 296-0383
Hivatali idő:
hétfő, szerda és péntek 8-12 óra, kedd és csütörtök 17-19 óra
(egyéb időpontok telefonos egyeztetés által)

www. refszemeretelep.hu
Szerkesztőség: Kiss László, Borkó Tamás, Czibere Károly, Gyenge Károly, Kézér János, Suga Gábor

