VÁRUNK
A SZEMERETELEPI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET KIADVÁNYA
2013. október

Templomszentelésre készülünk
2013. október 13-án, vasárnap, délután 3 órakor templomszentelésre hívogat
harangunk. Készül Szemeretelep református népe és sok szeretettel várjuk
vendégeinket. A szentelés előkészületeibe mind többen kapcsolódnak be
különböző felajánlásokkal és adakozással. Érezzük, hogy nem mindennapi
alkalom vár ránk. Három éves fáradozás után feltöltődött lélekkel és nagy
hálaadással állunk meg azért, hogy ünnepeljünk.
Akik kezdettől fogva részt vettek a tervezés munkájában, akik lépésrőllépésre figyelték a munka előrehaladását, akik sokszor készek voltak az
elvárható mérték feletti adakozásra, és akik nem szűntek meg imádságban
hordozni ezt a valóban szent ügyet – azok most mind
együtt ünnepelünk. Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a
dicsőség! Velünk örvendeznek azok is, akik
távolabbról szemlélték mindezt, de az ő szívükben is
ott volt az öröm és a megelégedettség látva az épület
látványos növekedését.
Szeretettel várjuk főtiszteletű Szabó István püspök
urat, aki az igét fogja hirdetni közöttünk. Számítunk
kerületünk vezetőire, a testvéregyházak képviselőire,
a kebelbéli gyülekezetek lelkipásztoraira, külföldi
testvérgyülekezeteink küldöttségére és persze a soksok gyülekezeti tagra.
De készülnünk kell lelkileg is erre különlegesen felemelő alkalomra. Segítsen
bennünket ebben három, idevágó gondolat.
EZT A HÁZAT ISTEN ÉPÍTETTE! Ezért nem fogyott el a türelem, a
lelkesedés és az öröm. Ő rendelte ki az anyagi forrásokat is. Legtöbbször nem
láttuk a megvalósulás pontos kimenetelét, mégis mindent megadott, amire
szükségünk volt. Sok felépült új házon olvasható a felirat: ez a ház eladó.
Sokszor azért, mert pénz mellett elfogyott a tulajdonosok türelme, megkopott
idegzete, a családtagok egymástól is elhidegültek és különváltak egymástól.
Közöttünk nem ez történt. Megmaradtunk, megszaporodtunk, örömünk és

hálaadásunk sem lett megszokott. Nem azt mondjuk: na végre, hogy túl
vagyunk rajta! Hitünk megerősödött szép lecke által.
EZT A TEMPLOMOT ISTEN LELKI OTTHONNAK SZÁNTA! Ne essünk
szereptévesztésbe: nem mi építettünk otthont Istenünknek, hanem ő adott
nekünk otthont. Legyen tanulságul Salamon templomszentelési imádságának
néhány sora. (I Királyok 8. rész – érdemes végigolvasni) „De vajon lakhatik-e
Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei se fogadhatnak magukban
téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem!. …. Nézz nyitott szemmel erre a
házra éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondtad: ott lesz az én
nevem!” Mi vagyunk tehát a megajándékozottak.
EZT A TEMPLOMOT ISTEN HASZNÁLATRA SZÁNTA! Hálánkat ne
csupán szép ünnepléssel rójjuk le a mi Urunknak. Sokkal inkább azzal, hogy
oda rendszeresen hazamegyünk. Nem azzal védjük valóban szép templomunk
állagát, hogy kíméljük küszöbét a kopástól. Urunk azt kedveli, ha az új
templom szépen lassan az igénybevételtől használódna el. Ez a templom is az
enyészet világában épült és nem mindig lesz ilyen szép, mint amilyen most.
Akkor mit is kívánjunk az „újszülöttnek”? Kívánunk hosszú, szép életpályát.
Álljon helyet lelkik viharban és vészben, s ha majd kövei porladni fognak,
hangozzék el felette a legszebb nekrológ: „Ama nemes harcot megharcoltam,
futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” (2 Timóteus 4, 7)
„Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel.” (Zsoltár 100, 4)
Kiss László lelkész

Semper reformari
"Mert kegyelemből tartattok meg hit által és ez nem tőletek van: Isten
ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék." (Efézus 2, 8-9)
Vannak események, dátumok a világ történelmében, melyek meghatározóak,
s melyek után új korszak kezdődött. Mégsem Róma
alapításának, Amerika felfedezésének dátuma, vagy
honfoglalásunk éve az, ami nekünk, magyaroknak,
Európának, lényegében az egész világnak hozott egy
egészen újat, hanem egy olyan dátum, amelyen nem
csak földrajzi "kapuk" nyíltak meg, s életterek hanem nyilvánvalóvá lett: egy "út", egy "ajtó"
adatott. Nem a nemzetek, hanem az emberiség
számára, hogy bejuthassanak az Isten országába.
Az egyház, az apostolok és az egyházatyák
Luther Márton
munkálkodása nyomán egyre nőtt. Létrejött a
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klérus /a papi rend/, kialakult az egyház szervezete és liturgikus rendszere. A
kezdeti igei vezetés helyett egyre inkább emberi meggondolások, indulatok
uralták az Egyházat. Elfelejtették, amit a Szentírás mond arról, hogy mi az
egyház feladata. Pál apostol fogalmazza meg, amikor így ír: "Nekem, minden
szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak
hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyem
mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve
öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében: és hogy ismertté legyen most az
egyház által, a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle
bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus
Jézusban, a mi Urunkban: őbenne van bátorságunk és szabad utunk
bizodalommal a benne való hit által." (Efézus 3, 8 - 12.)
A téveszmék azonban hamar megjelentek az Egyházban. Már nem volt elég a
megváltáshoz a Krisztus keresztáldozata, kellett
hozzá emberi üdvösségszerző cselekedet - nem
volt elég a kegyelem, az előbbiből eredően,
kellettek érdemek, mint előjogok - nem volt elég
Jézus közbenjárása, emberi segítőket rendeltek
mellé, Máriát és a szenteket - ahogy a Biblia
mellé is odakerültek az egyházatyák tanításai.
Mindezek lényegében arra buzdították az
embereket: ha így élsz, ha ezt hiszed, ha a papok
szavát követed, akkor leszel kedves Istennek!
"Emberi", "világi" lett az Egyház, s ez egyre
több
embernek fájt. A nép ugyan nem, de a
Kálvin János
szerzetesek olvasták a Bibliát. Az 1400-as évek
második felében mozgalmak indultak az Egyház felismert tévelygései miatt, de
a hivatalos Egyház véresen elnyomta őket. Luther Márton is eljutott a
világosságra és megértette, másokkal együtt: nem más, csak a Biblia az Isten
szava és mindaz, ami abban le van írva, zsinórmértéke az Egyház és az ember
életének.
Révész Imre egyháztörténész, aki a Tiszántúli Református Egyházkerület
püspöke volt, az 1900-as évek elején írta: "A reformációban a hívő emberi lélek
szembekerült élő, mindenható, kegyelmes Istenével, akit a vallás és a vallásos
intézmény eltakart előle és elválasztott tőle." - s tehetnénk hozzá, hogy a papok
is. A reformátorok nem a maguk személye köré gyűjtötték az embereket, hanem
Krisztus, az Ige köré. A sok hazug kötelékből ki akarták szabadítani az
Egyházat a Krisztus szabadságára. Luther mellett Kálvin, Zwingli, Melanchton
vagy a magyarok közül Dévai Bíró Mátyás, Méliusz Juhász Péter - nem
tanácskoztak testtel és vérrel, bátran hirdették a Krisztust. Sok ferences
szerzetes lett követője a reformáció tanításának hazánkban. Szolgálatuk
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nyomán emberek tömegei jutottak tiszta tanításhoz. Igény formálódott,
megszülettek az anyanyelvi bibliafordítások. Hogy az emberek tudják is
olvasni, létrejött a nyomdászat. Lettek iskolák, ahol olvasni-írni tanultak a
gyermekek. Megindult egy olyan változás, melyet Isten Szent Lelke indított az
engedelmes emberek szolgálatán keresztül.
A római Egyház elutasította, folytatta a régit, melyet Isten a reformációban
megítélt. Viszont a protestantizmus, mely akkor a lutheri és kálvini tanokat
követve két ágban folytatódott, növekedett és az ország életére is pozitív
hatással volt. Az igény, hogy legyen egy, a reformációra emlékező nap, régi.
Végül a 150. évfordulóján a 95 tétel kiszögezésének, október 31. lett ez a nap.
Most, 2013. október 31-én 496. évfordulója van, amikor is változatlanul
érvényes az Egyházra, de egyéni életünkre is az, amit már akkor régen
megfogalmaztak: "semper reformari" - mindég reformálni, mindig megújulni
kell! Ehhez ott van a Bibliánk, mely a Lélek világosságában elénk tárja
vétkeinket, s azt a tényt, hogy aki megvallja azt az Úrnak, az bocsánatot nyer. A
reformátorok az ige alapján fogalmazták meg a négy jelszót: „Solus Christus" egyedül a Krisztus, "Sola fide” - egyedül hit által, "Sola gratia" - egyedül
kegyelemből és "Sola scriptura" - egyedül a Szentírás! - ezek ma is irányt
mutatnak.
Pál apostol a fentebb idézett igékben feltárja a kezdeteket és mintegy
megadja a helyes irányt, melyet az Egyháznak követnie kell. Ma nem
reformokra van ezért az Egyháznak szüksége, hanem reformációra. Jézus
szavaival fejezem be: "A Lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit:
a beszédek, melyeket én szólok nektek, lélek és élet." (János 6, 63)
Pap Lászlóné

A megbotránkozás
Sokszor tapasztalhatjuk, hogy a gyülekezethez tartozás egyik legnehezebb
kérdése a megbotránkozás, s a megbotránkozás miatti szolgálat- és/vagy
gyülekezetelhagyás. Egyszer beszélgettem egy férfivel, aki azért nem járt a
gyülekezetbe, mert a volt feleségét gonosznak tartotta és olyan gyülekezetbe
nem jár, amely a feleségét befogadja. Egyszer találkoztam valakivel, aki azért
nem járt a gyülekezetébe, mert a lelkész a hittanórán megsértette a gyermekét,
amikor egy bűnt bűnnek nevezett. Találkoztam olyannal is, aki azért hagyott ott
egy gyülekezeti szolgálatot, mert a szolgálat koordinátora, vezetője egyszer
megbántotta egy kritikus megjegyzéssel. Olyan presbiterről is hallottam, aki
elhagyta gyülekezetét, amikor nem olyan döntést hozott a presbitérium, amilyet
ő szeretett volna.
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Kedves Testvérem! Te visszaemlékezel-e ilyen esetekre? Amikor megbántva
érezted magad. Amikor megsértődtél. Amikor nem vették figyelembe a
véleményed. Esetleg most is harag, megbántottság, sértődés munkál benned?
A gyülekezetnek a feje nem a lelkész, nem a gondnok és nem a presbitérium.
Hanem az Úr Jézus Krisztus. (Kolossé 1, 18) Amikor valaki Krisztusban és az
Ige világosságában kezd járni, természetes óhaja, hogy más hívőkkel
találkozzon, beszélgessen, együtt dicsérjék az Urat, és egymás hite által
épüljenek: így építik a gyülekezetet. A gyülekezet tagjai nem csak élnek a
gyülekezetben, hanem egymásnak szolgálnak, és valahol problémát érzékelnek,
akkor szeretetben és békességben, mindenkor az egység szem előtt tartásával
igyekeznek azt rendezni.
Tehát amikor bármilyen szolgálatot vagy tisztséget vállalunk a
gyülekezetben, vagy amikor a gyermekünket hittanra, gyermekistentiszteletre
vagy hittantáborba küldjük, vagy amikor a
gyülekezet valamely ügyében véleményt
nyilvánítunk, esetleg a döntésben részt
veszünk, az soha nem emberek ügye. Az
mindig a Jézus Krisztus keresztáldozatáért
érzett hálámból fakad. És mindig az Isten
dicsőségére teszem. Neki szolgálok, és ebben
bántottság, sértettség és egyéb érzelmeim
nem gátolhatnak.
Ha tehát ilyet érzünk, akkor az első teendő
a Mennyei Atya elé borulás, és bűnbocsánat
kérése, önmagunk megalázása az Ő színe
előtt. Ha valamilyen emberi megnyilvánulás
képes a Krisztus teste iránti vágyadat elvenni,
akkor ott baj volt a vággyal. Ha megsértődtél,
amiért valami nem úgy lett, ahogy szeretted volna, akkor nem alázatos és
engedelmes eszköz szeretnél lenni az Ő kezében, hanem főszereplő egy olyan
filmben, amit Te forgatsz magadnak. Vizsgáld meg: életed minden pillanata az
Isten dicsőségét hirdeti?
Ha valami nem úgy megy, nem abba az irányba megy, amerre szeretnéd,
akkor kérd az Urat, mutassa meg, mit kell tenned. Imádkozz és könyörögj. És
mondd el a véleményed a gyülekezet közösségében. És érvelj. És vállalj
szolgálatot. És dolgozz. Csak így fog épülni a gyülekezetünk az Úrban,
„akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által”. (Efézus 2, 22)
Czibere Károly

Református jelképeink V. – Fiókáit vérével etető pelikán
Kevés kiábrázolt jelképünk van és előfordul, hogy azok jelentésével nem
vagyunk tisztában. Sorozatunk aktuális részében a fiókáit vérével tápláló
pelikánt mutatunk be. A jelképek erősíthetik hitünket, identitásunkat az által,
hogy hitvallásunk lényegét sűrítik magukba.
A meleg égtájakon élő, halakkal táplálkozó vízimadárnak az a morfológiai
jellegzetessége, hogy csőrének szákszerű, táplálékhordozásra alkalmas alsó fele
van. A keresztény szimbolikában ez az állat, illetve annak saját vérét ontó és
rászoruló fiókáit etető változata az önfeláldozás, a szeretet, illetve konkrétan a
Krisztus és az Úrvacsora, lényegében pedig a megváltói „életmű” jelképévé
vált.
Euszébiosz ókori keresztyén egyháztörténetíró ismerteti azt a legendát, amely
szerint a pelikánszülő fészkét, amíg távol van, kígyó környékezi meg és
megmérgezi a fiókákat. A pelikán visszatérve, saját vérével kelti életre a
kicsinyeket és elpusztítja a kígyót is. A pelikán Krisztust jelképezi, fiai az
ősszülőket, a fészek a Paradicsom kertjét, a kígyó pedig az Gonoszt. A
Physiológus értelmezése szerint, a hálátlan, szüleiket csőrükkel bántó
kicsinyeket szüleik megölik, és csak a harmadik napon, tettüket megbánva
keltik őket életre, önfeláldozóan, saját vérükkel.
Aquinói Tamás Szentséghimnuszának utolsó előtti versszaka így hangzik:
„Pelikán, te jóságos, Jézus Urunk / Moss tisztára
engem, mocskost, véred által.” Dante Isteni
Színjátékában szintén Krisztus önfeláldozására
utal (Paradicsom, XXV. 113). Balassi így ír a
pelikán-szimbólumról: „Ime az Pellikán az ő
fiaiért / Mint szaggatja szivét azoknak éltekért /
Csak hogy élhessenek, szivébűl ont ő vért”.
Gyakori díszítő motívum (főleg protestáns)
templomokban a szószék hangvetőjén, kazettás
mennyezeteken, úrasztali terítőkön és templomi
ónedényeken. Nem csak az Erdélyi Református
Egyházkerület, de több város, köztük Gödöllő,
Szolnok, valamint számos nemesi család címerének is központi jelképe.
Kirajzolódik előttünk Jézus Krisztus hatalmas áldozatának és
szeretetének értelme, az eredendően és látszólag visszafordíthatatlanul
megromlott ember (Én) megmentése és visszavezetése az Életre.
Emlékeztessen e jelkép bennünket arra is, hogy a keresztyén hívő ember
kötelessége az áldozathozatal, az önfeláldozás az elveszettekért, a
bűnösökért, a szükséget szenvedőkért, embertársainkért.
Cikkünk a Balassa Kiadó internetes szimbólum-szótárának segítségével készült.
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Borkó Tamás

Gyermeksarok
A VÁRUNK idei 4 számában 6-6 kérdést teszünk fel már olvasni tudó
iskolásoknak.
A kérdésekhez mindig megadjuk azokat a bibliai igehelyeket, amelyekben a
helyes válasz megtalálható. A 6. kérdés mindig az énekeskönyvünkkel
kapcsolatos.
A megfejtéseket 2013. december 10-ig várjuk erre az emailcímre:

szolgalat@googlegroups.com
E számunk kérdései:

➢
➢
➢
➢
➢
➢

„Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én
örökségem Te vagy ó Isten mindörökké.” (73. zsoltár 26. vers)
Nyugodjanak békében! Emlékük legyen áldott!

Köszöntjük gyülekezetünk megkereszteltjeit
2013. május
2013. június

1. Kit gyógyított meg Elizeus a bélpoklosságból?
2. Milyen nevet kapott Jákób a tusakodása után?
3. Ki mondta? „Ahova te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz,
ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem.”
4. Melyik utcában lakott Pál Damaszkuszban megtérése után?
5. Mi volt Jézus mestersége?
6. Melyik énekünk dallamát szerezte Kodály Zoltán?

2013. július

Igehelyek: I. Móz. 32 ; Ruth 1; II. Kir. 5 ; Mk 6 ; ApCsel 9

2013. június
2013. július

Czibere Károly

2013. augusztus

Sonkoly Seila Tiana
Bartsch Róbert felnőtt
Molnár Jázmin Rózsa
Kerékgyártó Dalma
Kis Jázmin
Tarjáni Tímea Barbara
Baranyai Liza Kiara

„Engedjétek hozzám a gyermekeket és ne tiltsátok el őket, mert ilyenekké a
menyeknek országa.” (Máté 19, 14)

Házasságot kötött
Wittinger Antal - Fodor Teréz
Szamonek Zoltán - Király Anikó
Nagy Péter - Kádár Ildikó
Fodorpataki Árpád - Szabó Anikó
Dr. Ferenczi Norbert - Dr. Baki Julianna
Czimbalmos Zsolt - Szenohradszki Kata Edit

Kegyelettel emlékezünk elhunyt testvéreinkre

2013. augusztus

2013. május

„Most pedig megmarad a hit, remény, szeretet, e három; melyek közül
legnagyobb a szeretet.” (I Korintus. 13, 13)

2013. június

2013 július

2013. augusztus

Beleki Sándor, (élt 77 évet);
Orsai Józsefné Bettes Elvira, (élt 85 évet);
Balogh Istvánné Pápai Piroska, (élt 72 évet);
László Kálmán, (élt 67 évet)
Balla Mihály, (élt 68 évet);
Végi Józsefné Nyúl Julianna, (élt 79 évet);
Nagy Ferenc, (élt 85 évet);
Marosi Antalné Nyírő Irén, (élt 76 évet);
Andor László, (élt 67 évet)
Varga Mária, (élt 63 évet);
Balga Lászlóné Kolompár Erzsébet, (élt 80 évet);
Sponga Istvánné Trencsényi Erzsébet, (élt 72 évet);
Kincses Andor, (élt 76 évet)
Marton Károly, (élt 73 évet);
Simon Józsefné Kanyó Erzsébet, (élt 80 évet);
Nyakó Gáborné Kökényesi Julianna, (élt 90 évet)
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Gyülekezeti rövidhírek, beszámolók kiemelt alkalmakról
Új rovatunkban a gyülekezet elmúlt időszaki legfontosabb kiemelt
eseményeiről tudósítunk. Oly sok minden történik, amiről a testvérek, vagy
sokan közülünk nem is értesülünk.
Vasárnapi imaközösség
Idén elindítottuk az istentiszteletet nem csak megelőző, de bátran állíthatjuk,
hogy megalapozó imaközösségünket. A minden vasárnap 9 óra 30 perckor
kezdődő alkalom egy előre kiválasztott igével kezdődik és énekléssel zárul. Az
imaközösség során mennyei Atyánk elé visszük a gyülekezetet érintő
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kérdéseket: imádkozunk, hogy Isten nyissa meg a szíveket az ige befogadására,
áldja meg a gyülekezeti szolgálatokat. Igyekszünk az első gyülekezethez
hasonlóan élni: „valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt
az imádkozásban” (ApCsel 1, 14) Továbbra is hívogatunk erre az alkalomra.
Diakóniai, látogatói szolgálat
Apró lépésekkel, de lassan kirajzolódó eredményekkel indítottuk el látogatói
szolgálatunkat. Szép számban jelentkeztek testvérek, hogy mások baján,
nehézségein, de hívogató, odafigyelési céllal is látogassák gyülekezeti és
gyülekezeten kívüli testvéreinket. Minden hónap első vasárnapján, istentisztelet
után megbeszélést tartunk, amelyben nem csak a látogatási tapasztalatokat, de a
látogatandókat is igyekszünk számba venni. Az Úr adjon nekünk bátorságot,
mert bizony sok a munka. „beteg voltam és meglátogattatok.” (Máté 25, 36)
Cigánymissziós alkalom, bizonyságtételek – 2013. április 28.
Tavasszal járt nálunk a Tiszántúli Egyházkerület Cigánymissziója,
Debrecenből. A vezető lelkésznő és két fiatal cigány gyülekezeti tag számoltak
be az ottani missziós munkáról, valamint tettek, sokak által megindító és
lélekemelő bizonyságot Krisztusban megváltott életükről. Ezután Dani Eszter, a
Zsinat Missziói irodájának vezetője mutatta be az egyház cigánymisszióját. Az
Úr adja, hogy a Krisztusban lebomlott falak a mi életünkben is hassanak.
Szeretethíd, „külszolgálat” – 2013. május 25.
2013. május 25-én a gyülekezet kimozdult a templom falai közül. Erre
lehetőséget - közegyházunk e célból meghirdetett programja - a Szeretethíd
adott. Az Úr mind létszámát, mind lelkesedésünket tekintve megáldotta
„külszolgálatunkat”. Szombat reggel, két tucat ember, köztük több apróság jött
össze. Az útravaló imádsággal és a bőséges sütemény és gyümölcs (alma,
banán, eper) szállítmánnyal érkeztünk meg hat gépkocsiból álló konvojunkkal
az AGA gyermekotthonhoz, ahol 30 körüli állami gondozott fiatal éli nem
könnyű, sokszor bizonyosan elszigetelt életét. Az otthonban szeretettel és lelki
énekkel fogadtak bennünket, a gyerekek többsége érdeklődéssel tekintett ránk.
Az otthon után a Gloriett lakótelep melletti erdőrészlet és a lakótelep és az erdő
közötti út melletti zöld sávot tisztítottuk meg, amelynek során 15 nagy zsák
(!!!) szemetet sikerült összegyűjtenünk. A szolgálatunkat remekbe szabott
pulykapörkölttel és egerszalóki vörösborral jutalmazta az Úr. Az alkalomról
készült fényképek megtalálhatóak a honlapunkon. Ne hagyjuk elveszni a már
megtalált cérnaszálat – jövőre is vegyünk részt minél többen!
Baba-mama körösök kirándulása – 2013. június 18.
Örömmel tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait, hogy a lelkes anyukák és
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gyermekeik erőfeszítésének és az Úr áldásának köszönhetően kezd
kibontakozni a tavaly ősszel elindított baba-mama kör. Ennek egyik legutóbbi
szép megnyilvánulása az ócsai, valóban egyedülállóan szép református
templomba és a helyi ősláphoz szervezett és hat családot (7 felnőttet és 12
gyermeket) megmozgató kirándulás volt. A kirándulásról készült fényképeket
meg lehet tekinteni gyülekezetünk honlapján. Érdemes csatlakozni egy ilyen jó
kis csapathoz továbbra is minden kedden 9 órakor.
Gyülekezeti gyerektáborok a Kossuth téren – 2013. június 24. – július 5.
Isten iránti hálával köszönjük a Kossuth téri gyülekezet felajánlását, hogy
helyzetünkben segítségünkre siettek és gyermekeink közül többen részt
vehettek a két korcsoportra szervezett hittan táboron. A gyermekek napi három
étkezés mellett, több visszajelzés szerint is, többek között kiváló bibliai
foglalkozásokon, játékos vetélkedőkön és kézműves foglalkozásokon vehettek
részt. Hálás szívvel köszönjük a Kossuth tériek vendégszeretetét.
Presbiteri piknik – 2013. július 20.
Idén ismét megtartottuk a tavaly is oly jól sikerült presbiteri pikniket. A
szabadságok és nyaralások miatt némileg kisebb létszámban jöttünk össze, de
így is szépen fogyott a gyülekezetünk „örökös szakácsa” (kántorunk) által
készített kiváló pörkölt. Az igeolvasással, lelkipásztori tanítással, imádkozással
eltelt csendes órák vezérfonalát a szolgálat folyamatos megújításának
szükségessége, a gyülekezeti vezetők széleskörű és példamutatást igénylő
felelőssége, valamint a mindenkoron az Isten dicsőségére való fáradozás
szükségessége adta. A tanítás alapja Péter első levelének 4. és 5. része volt.
ÚJ - Hétfő esti bibliaóra indul – szeptembertől
Új bibliaóra indul minden hétfőn este 18 órai kezdettel. Várjuk azokat, akik
szeretnének elmélyedni a biblia világában és üzenetének megértésében.
Kezdőknek, haladóknak, egyaránt ajánlott. Lehet kérdezni, hozzászólni, igazi
testvéri légkörben. A lelki növekedés egyik legjobb alkalma lehet ez. Mindenkit
sok szeretettel várunk. „A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus
beszéde által.” (Róma 10, 17)
ÚJ - Istentisztelet utáni szeretetvendégség – szeptembertől
Minden vasárnapi istentisztelet után felszolgálóktól lehet kérni teát, kávét,
vagy ásványvizet. Célunk, hogy mélyüljön a közösség és a testvériség. Alkalom
adódik testvéri beszélgetésre. Az ellátás teljesen térítésmentes. Hozzávalókat
bárki hozhat. Reméljük, hogy az Úr és mindannyiunk örömére szolgál. „Mert
ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük."
(Máté 18, 20)
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Csiha Kálmán:

Szeressétek a templomot

Tudom, sok a gond és a baj,
és sokszor nagyon sok a bánat.
Mégis, mégis szeressétek,
szeressétek e drága házat:
szeressétek a templomot.

Lehet, hogy nem jönnek sokan,
de aki jön az itt ne féljen,
annak a szívén tűz lobogjon,
annak a lelke lángban égjen
és mondja el mindenkinek:

Sok értéktelen limlomot
elrabolt tőlünk ez az élet.
De légy áldott, hogy meghagyott
mi Istenünk, örökre Téged,
és meghagyta a templomot.

Van egy hely, ahol nincs hideg,
van egy hely, ahol láng lobog,
van egy hely, ahol béke van,
van egy hely, ahol szív dobog,
s szeretet árad szüntelen.

Szeressétek a templomot,
hol Ige szól és szál az ének,
s azoknak, kik el nem jöttek
mondjátok el: kik hisznek, élnek,
s Istenben bíznak szüntelen.

Ne jöjjön, aki hűtelen,
de jöjjön, akinek van hite,
jöjjön boldogan, biztosan,
jöjjön Istenhez el ide
az ősök drága templomába.

Mondjátok el: ki hűtelen,
s ki hitetlenül gyenge, gyáva,
az Isten szent, nagy seregében
azokra nincs szükségünk máma,
csak arra, kiben hit lobog!

És tegyen hitet itten állva,
hogy vérrel, könnyel és imával
és mindenekkel harcra szállva
és szembe nézve a halállal
megőrzi ezt a templomot!

Igen, lehet, hogy nagy dolog
mindent egy lapra tenni fel,
de higgyétek: ha Isten szól,
hogy induljunk, hát menni kell
hősen, erősen, biztosan.

Sok értéktelen limlomot
elrabolt tőlünk ez az élet,
de meghagyta a templomot.
A templomot ne hagyjátok,
a templomot szeressétek!
Szeressétek a templomot!

Könyvajánló

Joó Sándor – Számadás

A református lelkipásztor születésének centenáriumára kiadott igehirdetéssorozat utolsó, közelmúltban megjelent kötete ez. A kiadvány az ifjú igehirdető
prédikációt tartalmazza, melyek egy lelkileg is viszontagságos korszakban
(1938-1943) hangozhattak el. Bizonyos vagyok benne, hogy a Biblia igazságain
nyugvó, az Isten végtelen szeretetéről és Krisztus helyettes áldozatáról szóló
igehirdetések nemcsak az akkori kor emberének címezve jelentettek meghívást
Isten országába, hanem nekünk, „újkori” embereknek is. Kívánom, hogy ezek a
beszédek közülünk is sokakat vezessenek (újra) az Úr Jézushoz és erősítsenek
meg hitünkben, elhívásunkban!
Suga Gábor
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Gyülekezetünk fontosabb állandó alkalmai
„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok
közöttük.” (Máté 18,20)
Alkalmaink

Résztvevők

Technikai információk

Felnőttek, gyermekek a
közénekig

délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi
istentiszteleteinken úrvacsorával
(igény esetén háznál), előtte 9 óra
30-kor imaközösség.

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

Baba-mama kör

Kisgyermekes szülők és
gyermekeik

kedden délelőtt 9 órakor várjuk a
szülőket és gyermekeiket

Bibliaórák

Felnőttek

hétfőn 18 órakor; pénteken
délelőtt 9 órakor ima és bibliaóra,
18 órakor 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 gyerekeknek; vasárnap délután 14 órakor
felnőtteknek, igény szerint (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)
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