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A Szentlélek Krisztus megváltói munkájának tökéletes bevégezője
„Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr
dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által
dicsőségről dicsőségre.” (II Kor 3, 18)
Isten megváltói munkája tökéletes. Ő nem végez félmunkát, nem nyugszik,
amíg tökéletesen be nem fejezi, egészen dicsőségessé nem teszi övéinek
állapotát. Mi emberek gyakran beérjük a szép tervekkel, vagy megragad egyeegy szépen sikerült részlet. Tökéletes befejezésre
egyedül Isten képes. Urunk üdvtervét csupán emberi
bölcsesség, okoskodás nem ragadhatja meg, azt a
Szentlélek fedi fel előttünk. Olyan csodálatos az
ember megváltásának végső beteljesedése, hogy mai
állapotunkban bele is vakulnánk nézésébe, ezért csak
tükör által, áttételesen szemlélhetjük. Azt világosan
látjuk, hogy végső állapotunkra a Szentlélek formál
bennünket. Krisztus képére formál. János apostol is
beszél erről a titokról: „Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem
lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz,
hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában.” (I
János 3,2)
Isten munkájának záróköve nem a kereszt, bűneiknek bocsánata, vagy
megváltásunk. Sok keresztyén nem lát ennél tovább, pedig mindezek azért
történtek, hogy Isten Fiának képe tökéletesen megjelenjen rajtunk. Más szóval:
bennünk ugyanaz az élet legyen, ugyanaz az isteni valóság, mint Krisztusban
volt. Ez az emberi élet legmagasabb dicsősége.
A Szentlélek által értjük meg – mindezek alapján – a Róma 5,15-16
igazságát: „De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is.
Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és
ajándéka még bőségesebben kiáradt az egy ember, a Jézus Krisztus kegyelme
által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az
első ember bűnbeesése…” Krisztus nem egyszerűen a bűnesetben megromlott

embervoltot javította ki, hanem az égből hozott egy második embert, egy új
Ádámot, aki már tökéletes isteni valóságot hordoz. Ez pedig az első Ádámtól is
különböző, új, krisztusi életminőség, természet és istenfiúi méltóság.
Ha ilyen nagy dicsőségre hívattattunk el, akkor komolyan kell vennünk a
jelent, hiszen Isten Lelke elkezdte a hívő ember életében megszentelő
munkáját. Urunk mindent e cél érdekében cselekszik. Ezért ami érthetetlen, az
nem értelmetlen! Formáltatásunk üteme olykor igen lehangoló, de ne adjuk fel
a reményt. „Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van.”
(Zsidók 10, 35)
A hit a munkálkodó Úrra tekint, akinek komoly ígérete van a végső
beteljesedést illetően. „Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki
elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.” (Filippi 1, 6)
Krisztus dicsőségére elkezd elváltozni arcunk, ha már most komolyan keressük
életünkben Isten dicsőségét és tanulunk lemondani a hiú dicsőségvágyról.
(Galata 5, 26)
SOLI DEO GLORIA! Egyedül Istené a dicsőség! Jövel munkálkodó
Szentlélek!
Kiss László lelkipásztor

Az apostolok cselekedeteiről írott könyv?
A pünkösdi történetet az Apostolok cselekedeteiről írott könyvben
olvashatjuk. De ez a könyv valóban jó címet kapott? Valóban az apostolok
cselekedeteiről szól?
A választ a könyv szerzője, Lukács evangélista adja meg rögtön a könyv első
verseiben: „Az első könyvet arról írtam, Teofilusom, amit Jézus tett és tanított
kezdettől egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által
megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott.” (ApCsel. 1, 1-2.) Melyek
ennek a mondatnak a hangsúlyos szavai? „Egészen addig a napig.” Lukács
tehát a két könyvet egyetlen történetnek fogja fel és ábrázolja. A történet első
része Jézus mennybemeneteléig tart, a második része pedig az azt követő
eseményeket ismerteti.
Lukács tehát teljesen egyértelművé teszi, hogy Jézus a mennybemenetelét
követően is él és cselekszik. Az Apostolok cselekedeteiről írott könyv valójában
a Jézus Krisztus cselekedeteiről írott könyv. Jézus mennybemenetelét követően
sem az apostolok cselekednek, hanem az ő Uruk és Megváltójuk, mégpedig a
tanítványokon keresztül.
Az Apostolok cselekedeteiről írott könyvnek ezért a fenti értelemben nincs
vége, és egészen Krisztus eljöveteléig íródik. Ebből következik, hogy a Te
életed is benne foglaltatik ebben a bibliai könyvben, amennyiben vallod, hogy
Jézus Krisztus az Úr, és Ő a Te életed világossága.
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Pünkösd ünnepén csendesedj el egy pillanatra, és imádkozz: Uram, szerepele a nevem az élet könyvében? Uram, valóban a Te jelenlétedben élem az
életemet? Uram, a Te újjáteremtő igéd valóban átformált-e? Uram, engedd meg
kegyelmesen, hogy a Te munkádban eszköz lehessek áldott, bűneimmel
átszegezett kezedben.
Czibere Károly

450 éves Heidelbergi KT
A 2013-as esztendőben a Heidelbergi Káté 450 éves. Az elmúlt
évszázadokban egyházunk fontos hitvalló irata volt. Kérdés-feleletes formája
mutatja, hogy tanítás céljából készült. Gyermekeknek szól, miközben veretes
igazságokat fogalmaz meg. Minden szava, mondata a Szentíráson alapszik –
azaz, bár emberek írták – nem az emberi elme szüleménye.
Konfirmációra készülve mi még megtanultuk mind a 129 kérdés-feleletet. A
gyermekkor azonban nem igazán alkalmas arra, hogy
a bemagoltak értelmét is megragadja. Csak később,
teológus koromban, amikor ismét tananyag volt,
bontakozott ki igazsága és szépsége. A Káté a
reformáció korának szülötte, „öreg”, de ma is teljesen
aktuális mindaz, amit benne megfogalmaztak.
Nyelvezete talán régies, de érthető, s a kérdésfeleletek alatt felsorolt igék segítenek abban, hogy
kibontakozzék az, ami ott tömören van leírva.
S akkor, amikor gyülekezetünk sok tagja
semmiféle tanítást sem kapott, kezébe kellene, hogy
vegye a Kátét, hogy megismerje belőle, mi a
református hit.
Ragaszkodnunk kell hitvallásunkhoz, mely minden szavával Jézus Krisztusra
mutat, mint Aki utat szerzett az Atyához és Aki által van a mi üdvösségünk,
nem cselekedetek által! Ki-ki olvassa el és a megjelölt igék alapján vizsgálja
meg, hogy vajon így hisz-e! Mert akkor valóban református és Isten kijelentése
hitének alapja.
Pap Lászlóné Erzsébet

Egy kicsi, de erős könyvecske története
A keresztyén egyház a kezdetektől fogva rendelkezett hitvallási iratokkal,
melyek a hittételek összességét tartalmazták. Ezeket akkor fogalmazták meg,
amikor a nézetekben különbségek támadtak. Szimbólumként, azaz jelképként
szolgált a világ, és az azonos hiten lévők felé, ily módon tömörítve őket
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egységbe. Így született meg a Heidelbergi Káté is.
A reformátorok törekvése az volt, hogy a keresztyénséget visszavezessék a
vallás igazi forrásához, a Szentíráshoz. Ám az akkori egyház ezt, az érvényben
levő hitvallástól való elszakadásnak minősítette. Szakadároknak, eretnekeknek
tartották őket, akik nemcsak az egyház, hanem a vele szinte egyet jelentő
államnak is az ellenségeivé váltak. Szükség volt arra, hogy a vádak alól
tisztázzák magukat. Be kellett bizonyítaniuk, hogy hitük megegyezik a
Szentírásban foglaltakkal, tehát nem ellenségei a társadalmi rendnek. További
céljuk között szerepelt, hogy a reformáció hívei számára közös hitvallást
készítsenek, melyben erősítik egységüket és az egyetértést.
Magyar református egyházunknak két szimbolikus könyve van: a Második
Helvét Hitvallás és a Heidelbergi Káté.
A Káté elnevezését születési helyéről, a
rajnamenti Pfalz nevű fejedelemségben található
Heidelbergről kapta. Itt elég későn, 1545 táján
terjedt el a reformáció a kiváló tudós, a kálvini
felfogású fejedelem, III. Frigyes korában. A
fejedelem az állandó hitviták miatt töröltette a
katolikus vallást. A képeket, szobrokat száműzte
a
templomokból.
Francia,
kálvinista
prédikátorokat és tanítókat hívott a nép számára.
Lelkészekből és világiakból álló hattagú
egyházi tanácsot állíttatott fel. A befolyt egyházi
jövedelmekből juttatott az államnak is. Kórházakat, iskolákat üzemeltettek
belőle.
A Káté elkészítésében egyetemi professzorok és tudós lelkészek is részt
vettek. 1562-ben fogadtak el, s már a következő évben ki is nyomtattak III.
Frigyes előszavával. A Káté kiadatásának évében hozták nyilvánosságra a
tridenti zsinat határozatát, melyben kemény szavakkal, illetve egyházi átokkal
sújtották a protestánsokat. III. Frigyes felháborodása nyomán erre íródott
válaszként, az egyébként szelíd hangvételű Kátéba a 30., 57.,és a 80. kérdésfelelet. Ez vezetett a végső ellentétek kibontakozásához, a véres háborúkhoz a
történelem folyamán. A fejedelem, akit az feljegyzések Kegyes Frigyesnek is
neveznek, 1563-ban küldte el a Kátét számos ország udvarába. Így vált
mindenhol ismertté, – Kálvin jóváhagyásával –, mely tiszta és világos
megfogalmazása a keresztyén ember hitének.
A Káté elkészültétől számítva másfél évtized telik el az első magyar fordítás
megjelenéséig. 1619-ből származik a legrégebbi ismert adatunk, mely szerint az
iskolákban magyar és latin nyelven is oktatni kell. Sőt! Kötelezővé teszik a
lelkészeknek a Káté templomi tanítását is. A külföldi tanulmányútra menő
diákok esküt tesznek arra, hogy mind a Helvét Hitvallást, mind a Heidelbergi

4

Kátét megtartják.
Elmondhatjuk, hogy a Káté nemcsak egy szimbolikus könyv volt a magyar
református egyházban, hanem népkönyvvé is vált. Fontos ez, mert mint tudjuk,
a török időkben a népesség száma igen lecsökkent. Így a közkézen forgó 50-60
ezer magyar nyelvű Káté nagy szerepet játszott a nemzet hitbeli és nyelvi
megmaradásában.
Az úgynevezett örökösödési háború befejeztével Mária Teréziának nem volt
már szüksége a református magyar katonákra, így megindult, nem csak a
protestánsok, de ezzel egy időben a Káté üldözése is.
Elődeinknek igen sok furfangra és leleményre volt szükségük, hogy a
tiltásokkal dacolva, különböző módon, akár külföldön nyomtatva, de a nép
kezébe juttassák a hitvallást.
II. József (aki maga is rómaikatolikus volt) türelmet tanúsított az addig
üldözött protestánsokkal szemben. Azzal a feltétellel engedélyezte a Káté
nyomtatását, hogy a római katolikusokra nézve sértő 30., 57., és a 80. kérdést
módosítsák. Hosszú huzakodás után (kivéve az erdélyi reformátusokat) az
egyház engedett, és átírta az szöveget. 1891 óta azonban újra a teljes,
hamisítatlan Kátét tarthatjuk a kezünkben.
A legnagyobb Káté-fordítók és nyomtatások a teljesség igénye nélkül:
Huszár Dávid (1577. Papa) imádságokkal; Szaraszi Ferenc (1604 Debrecen);
Szenczi Molnár Albert (1607 külföldön nyomtatva zsoltárokkal, konfirmációi
célra kivonat); Syderius János (1608 Kassa – 20 kiadás 200 éven keresztül);
Huszár Dávid (1780-ig 30 kiadás); 1754 Basel (3000 példány, 1 év alatt jut el
az országba kalandos útvonalon); 1787- csonkított Káté; Erdős József (1884
Debrecen-teljes Káté. jelenleg ezt olvassuk)
Kedves Testvéreim! Annyi vihart élt át ez a könyv. Annyi könny és vér folyt ki
az évszázadok alatt, hogy a Káté fennmaradhasson. Szimbólum, zászló, jel,
hitünk zsinórmértéke, magyar református népünk megmaradásának egyik
záloga. Áldassák érte az Úr neve!
Mucsy Katalin

Nagy a tét!
A gyermekek között végzett szolgálatban nem kevesebb, mint emberi lelkek
üdvössége és az Isten ügye a tét. „Mennyit ér ez neked?” – kérdezte egykor
Takaró Károly. „Add Uram, hogy az életemnél is többet érjen!” – gondoltam
én, majd belevéstem szívembe és Bibliámba.
A gyermekek gyakran elbohóckodnák és eljátszadoznák a hittan, vagy a
konfirmandus órákat. De az Úr parancsára nem tehetek mást, minthogy
határozottan komolyan veszem ezeket az alkalmakat. Sokszor mondom nekik,
hogy a megtérésük a legfontosabb, hogy ez a célom és erre van elhívásom. És
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úgy is kell „dolgoznom”, mintha teljesen tőlem függne minden, miközben nem
felejtem el, hogy 100%-ig csakis az Úrtól függ. Elsőrendű kérdés nekem, hogy
a mennybe jussanak, és erre vagyok elkötelezve. Szüntelen imádkozom és
imádkoznom is kell értük.
Bárhol és bármikor játszhatnak, de a hittanóra talán egy soha vissza nem térő
lehetőség, mert az életről és a halálról, és ami ezzel összefügg, az örök életről
és az örök kárhozatról szól. Sok gyermek elkomolyodik, amikor ezt meghallja.
Megérzik és meg is értik sokan, hogy ez valóban így van. Amikor azt látom,
hogy vannak gyermekek, akikben megmozdul valami, ha „csak” kettő – három
is, akkor mindig új erőt, megerősítést kapok, és folytatni tudom, amit elkezdett
általam az Isten. Érzem, hogy minden nehézség, minden akadály, minden
kudarc ellenére komolyan kell vennem a tanítást, az evangélium terjesztését.
Nekem ez nagy kitüntetés, hogy az Úr eszköze lehetek.
Egy alkalommal „Az emmausi tanítványokat” (Lukács 24, 13-36) vettük és
ennek keretében megtanultuk az 511. Maradj velem,
mert mindjárt este van kezdetű éneket. Azt
gondoltam, elment az eszem, hiszen ezt biztos nem
szeretik. De az Úr megáldotta a szíveket. El tudtam
magyarázni, hogy ugyan vannak benne régies
szavak, fogalmak, de pont ezért érdekes. Sikerült azt
is elmondanom, hogy melyik mit jelent. Így már
tudják, értik és képesek szeretni. A következő órán a
gyerekek maguk kérték, hogy ezt énekeljük.
Arra jöttem rá, hogy a gyerekek igenis szeretik az Igét, szeretik azt, amit én
is igazán szeretek. A gyerekeknél talán senki sem érzékenyebb arra, hogy
valami mennyire őszinte, mennyire hiteles. Azonnal megérzik, hogy számunkra
ők, vagy a végzett szolgálat és a szolgálatra elhívó, az Úr, mit jelent. Csak egy
epizódot az életemből, csak egy letudandó kötelességet? Vagy valódi
odaszánást? Adja Isten, hogy sose felejtsem el miért, kinek a dicsőségére, kinek
az elhívására teszem azt, amit teszek. Adjon az Úr bölcsességet, hogyha kell,
másképp tudjak cselekedni, vagy ha nem veszem észre a Szentlélek üzenetét,
legyen egy testvér, aki azt mondja: „Elég, most már menj és csendesedj el,
kérdezd meg az Urat, hogy mi a terve ezután veled.”
Sose szabad elkeseredni, mert egy megtért bárányka felett is örömünnepet
ülnek az angyali seregek, és ki tudja, nem éppen az a bárányka lesz egy nagy
misszionárius. De azért sem szabad kedvünket veszíteni, mert a munkát, a részt,
ami ránk bízatott, el kell végezni ugyan, de a többi az Úr kezében van. Mi az
Úrért kell hogy cselekedjünk. És ez így van rendjén, különben elbíznánk
magunkat.
Sok múlik tehát rajtunk, hittel menni és hitelesen terjeszteni az Isten igéjét,
nem csak a gyerekek, de a felnőttek között is.
V.I.
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Egy népszámlálásból kisarjadó imádság!
A legutóbbi KSH népszámlálás számadatai kiábrándító képet adtak hazánk
vallási, vallásgyakorlási helyzetét tekintve. A számok statisztikai és mennyiségi
elemzésén túl elsősorban a bűnvalló imádságnak van helye.
Engedd meg Urunk, hogy térde borulva valljuk meg neked, mennyire gyönge
eszközök vagyunk a te kezedben. Bocsáss meg, Atyánk, és ne űzz el színed
elől, amiért restek, lusták voltunk, amikor nem teljesítettük rendelésedet. Mi,
akik magunkat kiválasztottnak gondoltuk, nem cselekedtünk, rosszul
sáfárkodtunk a reánk bízott javakkal, tétlenül, közönyösen, karba tett kézzel,
templomaink biztonságos hűvöséből néztük, hogy a nyáj megfogyatkozik, és
még csak bele sem sajgott a lelkünk.
Atyánk, tudjuk, hogy a számok mögé tekintve a helyzet még kiábrándítóbb.
Mert hol van – nem földrajzilag, hanem hit és az ige tükre szerint – az a
milliónyi református keresztyén, vagy hol van az az ötmilliónyi Krisztusban
hívő ember? Hol vagyok én? Azt is tudjuk Urunk, hogy nem történik más, mint
amit az Ige (Máté 24, Lukács 21, Jelenések könyve) mond nékünk a világ
jelenlegi és várható folyamatait tekintve, közeledvén a Te Szent Fiad végső és
örökre szóló eljöveteléhez. Igeszerű az általános elsötétedés és minden, ami
ezzel jár: szeretetlenség, részvétlenség, ostobaság, háborúk, ön- és felebarát
pusztítás, valódi testi és lelki nyomorúság stb..
Forrás: KSH
Katolikus
Református
Evangélikus
Ortodox
Összesen
Egyéb egyház
Egyházhoz nem tartozó, ateista
Nem nyilatkozó
Népesség

2001
fő
5 558 961
1 622 796
304 705
14 520
7 500 982
109 631
1 483 369
1 104 333
10 198 315

2011
Megosztás 2011
Változás 2011/2001
fő
%
népesség %-ában
39,0%
-30,3%
3 871 881
11,6%
-28,9%
1 153 442
2,2%
-29,5%
214 965
13 710
0,1%
-5,6%
5 253 998
52,9%
-30,0%
178 196
1,8%
62,5%
1 806 409
18,2%
21,8%
27,2%
144,4%
2 699 025
100,0%
-2,6%
9 937 628

Kérünk Urunk, munkáld ki bennünk annak bizonyosságát, hogy:
•nem mindenki lesz nyertes, „csak” sokak. „Ez az én vérem, a szövetség
vére, amely sokakért kiontatik.” (Márk 14, 24) „…a Bárány ott állt a Sion
hegyén, és vele száznegyvennégyezren, akiknek a homlokára az ő neve és
Atyjának a neve volt felírva.” (Jelenések 14, 1).
•csak azok számláltatnak a sokak közé, akik tényleg és kitartóan hisznek
őbenne és életükben is követik őt, „… őáltala mindenki megigazul, aki hisz.”
(Apcsel 13, 39)
• nincs igaz hit gyümölcs nélkül és nagy a hívő ember felelőssége, hiszen „a
lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra
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tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban.” (Máté 5, 15)
• nincs már több haladék, nincs már „majd később”, készen kell lennünk és
minden pillanatot úgy kell megélni, hogy nem tudjuk „…mikor jön meg a ház
ura; lehet este vagy éjfélkor, kakasszókor vagy reggel” (Márk 13, 35)
Urunk kérünk, hogy találjuk meg magunkat Tebenned. Urunk add, hogy
meglássuk magunkat és életünket a te igéd és fiad életének tükrében. Urunk
add, hogy amit ránk bíztál, azzal jól sáfárkodjunk. Urunk munkáld ki bennünk a
Jézusban való hitet. Urunk kérünk, engedd meg, hogy lámpások lehessünk.
Jézusért kérünk, hallgasd meg könyörgésünk. Ámen
Borkó Tamás

Missziói feladataink – követségben a Gloriett lakótelepen
Gyülekezetünk kertvárosi jellegéből adódóan bizonyára többen szembesültek
az egészen Húsvétig elhúzódó télies időjárás következtében azzal, hogy a
tavaszi kerti munkáknak idén csak megkésve lehetett hozzákezdeni. Miközben
magam is igyekeztem versenyre kelni a hirtelen sokasodó kerti munkákkal,
többször eszembe jutott Isten országára vonatkozóan az az igazság, hogy „aki
mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, az nem arat”
(Préd. 11,4). Talán nem csak előttem ismeretlen az
az érzés, amikor az ember kibúvókat és kifogásokat
keres egy-egy feladat elvégzése helyett. Különösen
tragikus ez, ha egy olyan feladatról van szó, amit
Isten bízott az ő népére. Ezek a sorok arra szeretnék
felhívni a kedves Olvasó figyelmét, hogy most
május 25-én „dologidő” lesz és kedves lenne az Úr
Isten előtt, ha az Ő népe közül minél többen részt
vennének ebben a feladatban.
Év elején, amikor a Diakóniai és Missziói Bizottság az idei esztendő teendőit
vette számba, egyetértettünk abban, hogy a missziói, azaz a templom falakon
kívüli feladatok között jelenlegi látásunk alapján kiemelt szerepet kell kapnia a
gyülekezetünk területéhez tartozó Gloriett lakótelepen végzendő munkának.
Már akkor sejthető volt, hogy nagy és felelősségteljes munka hárul majd ránk
ennek kapcsán. Ha csak magunkra és a ránk váró feladatra tekintenénk, akár
meg is rémülhetnénk vagy, ahogy fentebb említettem kifogásokat keresve
kihátrálnánk a kötelezettségeink alól. De „mi nem a félelemnek lelkét kaptuk az
Istentől, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét”(2Tim. 1,7) és szeretnénk
Jézus Krisztus szándékának engedelmeskedve, az Ő szeretetétől szorongattatva
és Benne bízva küldötteiként menni a lakótelepen élőkhöz és ott a Jézus
haláláról és feltámadásáról szóló evangéliumot hirdetni.
Az evangélium hirdetésének első fázisára, a „szántóföld megmunkálására” a
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Magyar Református Szeretetszolgálat által szervezett „Szeretethíd” program
keretén belül, május 25-én (szombaton) kerül sor.
Reménységünk szerint a gyülekezet tagjai közül sokan látnak majd
munkához és tudnak tevékenyen is bizonyságot tenni Jézus Krisztus mellett.
Mielőtt válaszolnánk az Úr hívására, vegyük figyelembe és gondoljunk át, hogy
mire utalhat Jézus akkor, amikor ezt mondja: „Boldog az a szolga, akit ilyen
munkában talál ura, amikor megjön!” (Mt. 24,46) Azokat a testvéreinket, akik
fizikális állapotuk miatt ebben az akcióban nem tudnak részt venni, arra
szeretnénk kérni, imádkozzanak azért, hogy ha az Úrnak kedves, nyisson ajtót a
lakótelepen élők felé, akár ez által a missziói feladaton keresztül is!
Suga Gábor

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:
➢ 1. Ki mondta: „Meddig sántikáltok kétfelé?”
➢ 2. Melyik városban gyógyította meg Jézus a vak Bartimeust?
➢ 3. Milyen állatok mentek Egyiptomba az első csapás során?
➢ 4. Mi volt a jele az özönvíz után az Isten és az ember közötti szövetségnek?
➢ 5. Hogy hívták azt az asszonyt, aki 40 napos korában megáldotta Jézust?
➢ 6. Hány olyan ének van az énekeskönyvünkben, melyet Sztárai Mihály írt
Igehelyek:

I. Móz 9; II.Móz 8; I. Kir. 18; Lk 2; Jn 19
Czibere Károly

Református jelképeink IV. – ICTUS, avagy a hal
Kevés kiábrázolt jelképünk van és előfordul, hogy azok jelentésével nem
vagyunk tisztában. Sorozatunk aktuális részében egy nem kifejezetten
református, hanem mondhatnánk egyetemes, őskeresztyén jelképet mutatunk be.
A jelképek erősíthetik hitünket, identitásunkat az által, hogy hitvallásunk
lényegét sűrítik magukba.
A korai keresztyénségben, az üldöztetés korában, a hal magának Krisztusnak
is szimbólumává vált: a görög „hal” szó (ΙΧΘΥΣ - Ikhthüsz) betűszóként az
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alábbi jelentéssel bírt: Jézus Krisztus, Isten Fia, a Megváltó (Iészusz Khrisztosz
Theu /H/üiosz Szótér). A hal arra is emlékeztet, hogy Jézus lelkeket halászik,
lelkeket ment meg az örökkévalóságnak.
A gyakorlatban a hívők úgy adtak egymásnak találkát, hogy halacskát
rajzoltak itt-ott az útra, a kapukra, és amerre a hal feje mutatott, arra kellett
menni, hogy eljussanak a keresztyén istentiszteletre. A jelet igen bizalmasan
kezelték, és nem árulták el senkinek, hogy mit
is jelent. Így tehát a hal egyszerre volt jel és
hitvallás. A korai időkben a császárok
megkövetelték istenként való tiszteletüket.
Ennek folyományaként írták elő, hogy
Szótérnek, azaz Megváltónak, Üdvözítőnek is nevezzék és tiszteljék őket. Ez
volt Jézus Krisztus követői üldöztetésének egyik fő oka, hiszen egyetlen hívő
sem nevezett embert, legyen az akár császár Szótérnek, inkább vállalták a
mártírhalált. Egy Krisztus követőnek tehát életveszélyes volt közzétenni
hovatartozását teljes nyíltan, ezért született, és terjedt el ez a jelkép.
Lakásunkban, munkahelyünkön, autónkon és máshol is elhelyezhetjük ezt a
jelet azért, hogy emlékeztessen minket Krisztusra, hogy segítsen felismerni
egymásban a testvért, hogy bizonyságtevő alkalmakhoz segítsen minket.
Borkó Tamás

Kegyelettel emlékezünk elhunyt testvéreinkre
2013. március Dobrai Ferencné Csendes Margit, (élt 62 évet); Pallagi
Ferencné Nagy Gabriella, (élt 81 évet); Vadas Károlyné Dézsi
Erzsébet, (élt 91 évet); Tekes Árpád, (élt 69 évet)
Szőke Sándor, (élt 75 évet)
Nagy Imréné Szatmári Gizella, (élt 89 évet)
2013. április Fórizs Imréné Juhos Ilona, (élt 77 évet); Nagy Istvánné,
Kárándi Julianna, (élt 89 évet); Vizinger Józsefné, Turcsányi
Piroska, (élt 82 évet); Bilics József János, (élt 52 évet)
„Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róma 6, 23)
Nyugodjanak békében, emlékük legyen áldott!

Örömmel köszöntjük gyülekezetünk kereszteltjeit
2013. március Lengyel Viktória
2013. április Mészáros Erik
„Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.
(Zsoltár 127, 3)
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Templomunk szentelése és az addig elvégzendő munkálatok

Gyülekezetünk fontosabb állandó alkalmai

A Dr. Szabó István püspök úrral folytatott egyeztetés eredményeként
megszületett templomunk felszentelésének időpontja:
2013. október 13., vasárnap, 15.00.
A felszentelésig azonban további munkálatok várnak még ránk, így a bejárati
kapu elkészítése, a templom körüli járda kialakítása és a feltöltés elvégzése, az
új szószék elkészítése, a hangtechnika teljes kiépítése, a karzati technikai
helységet és a gyermekmegőrzőt leválasztó fabordázatú üvegfalak megépítése.
Készüljünk imádsággal és áldozathozatallal gyülekezetünk nagy ünnepére!

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok
közöttük.” (Máté 18,20)
Alkalmaink

Résztvevők
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

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 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

Kiss László lelkipásztor

Programok, rendezvények
Szeretethíd
2013. május 25-én szombaton, 9.00-12.00 között gyülekezetünk kimozdul
templomunk falai közül és szolgálatot vállal a környezetünkben élő társadalom
bajainak enyhítésében! Ennek helyszíne a gyülekezetünk területéhez tartozó
Gloriett lakótelep és környéke lesz. Formája lehet: szemétszedés, nem legális
ragaszok eltávolítása, az Aga gyermekotthon meglátogatása és gyümölccsel,
süteményekkel való megajándékozása. Találkozó 8.30-kor a templomunk előtt.
Jöjjünk és menjünk minél többen! A Szeretethídról további információk:
http://szeretethid.jobbadni.hu/
Nyári hittan tábor
A Budapest Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Gyülekezet várja
gyülekezetünk gyermekeit is. 2013. június 24–28. között a 4-8 éveseket,
július 1-5. között a 8-14 éveseket. A gyermekek napi három étkezés mellett,
bibliai foglalkozásokon, játékos vetélkedőkön és kézműves foglalkozásokon
vesznek részt. Részvételi díj: 8000 Ft/fő
Jelentkezni Vass Ibolyánál a 20/432-5124 telefonszámon, vagy személyesen,
illetve közvetlenül Szászfalvi Anitánál, a 30/5399-655 telefonszámon lehet.
Angol Bibliahét
A Kossuth téri gyülekezet szervezésében, 2013. augusztus 12–18. között.
Ára: 12 000 Ft Érdeklődni: Sándor Gabriella, 30/463-6106
Email:refkossuthter@gmail.com
Web:http://www.refkossuthter.hu/index.php/hirek
Csillagpont
Mezőtúron lesz a következő Csillagpont találkozó 2013. július 23-27. között.
Elsősorban fiataloknak ajánljuk a részvételt, illetve a szolgálatot is. További
információkat a rendezvény honlapján találhat:
http://www.reformatus.hu/lap/ifi/csillagpont/
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Technikai információk

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

