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A hitetlen is jöhet – a Tamások húsvétja
„Azután így szólt Tamáshoz:„Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet,
nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő.”
Tamás pedig így felelt: „Én Uram, és én Istenem!” (János 20, 27-28)
Mit keres a farkas a bárányok között? Mi dolga van a hitetlennek a hívők
közösségében? Ki szereti az öntudatos kételkedőket, a megátalkodott
ellentmondókat? Talán még veszélyt is jelenthet a többiekre nézve.
Elbizonytalanítja a már hinni kezdő és csendesen örvendező tanítványokat is.
Talán kívül tágasabb lenne! Mit kezdjünk azokkal a testvérekkel, akik nem
tudnak a feltámadásban hinni és ezt őszintén be is vallják?
Először is, az őszinteség sohasem árt. Sokkal nagyobb bajt okoz az
elhallgatás. A békesség kedvéért tegyünk úgy, mintha mindenben
egyetértenénk? Ez az igazi veszély.
Másodszor, türelmünket és szeretetünket nem szabad elvesztenünk
irányukban. Legyünk alázatosak. Összehangolt, legjobb erőfeszítésünk se elég
arra, amit csak Jézus tehet a hitetlen megtérésében.
Harmadszor, nem erőszakoskodnunk
kell, hanem boldogan bizonyságot
tennünk arról, hogy mi láttuk az Urat,
és mindenki megismerheti Őt, aki
keresi.
Negyedszer, bízzuk imádságban a
kételkedőket az Úrra, mert Jézus
érkezni fog hozzá is, ahogy Tamással
tette.
A
második
összejövetelt
tanítványaival kizárólag Tamás miatt szervezte meg, mert Ő Tamást nem
szerette kevésbé, mint a többit, akik már hisznek.
Lehetsz öntudatos vagy titkolózó hitetlen a feltámadás kérdésében, helyed
van köztünk, várunk az ünnepre is minden igei alkalomra, mert Lelke által ott
lesz a mi feltámadott Urunk, hogy meggyőzze kételyeidet. A feltámadásban
Isten mindenható szeretete munkálkodott. Ez az Ő mindenható szeretete a

semmiből valamit, a káoszból rendet, az élettelenből pedig életet teremtett.
Egyszerűen csak azt mondta: „Legyen!” A teremtést nem attól tette függővé,
hogy fel tudjuk-e fogni annak teljes értelmét. A feltámadást sem bízta a mi
józan – csak földi dimenzióban gondolkodni képes – belátásunkra. Isten nem
valamivel okosabb vagy tehetősebb nálunknál, hanem Ő a tökéletes bölcsesség
és szeretet! Hittel ezt kell elfogadnunk.
A mi hitre buzdításunk önmagában édes-kevés. De ha egyszer az Úr szólítja
meg a szívet, azt már nem lehet megúszni mással, csak azzal, amit Tamás
mondott: „én Uram és én Istenem!”
Amikor a mi Urunk mondja személyesen, hogy ne harcolj tovább a megváltó
és bölcs szeretet ellen, akkor érti meg a mi balgatag szívünk a kereszt és a
feltámadás titkát, azt, hogy minden, amit az Úr tett, azt miattam, helyettem és
érettem tette.
Hív az Úr, légy örök szövetségének részese. Ámen
Kiss László lelkész

A nyomorúságok nyomorúsága
Csak az értékeli igazán a cella kulcsának zörgését, aki tudja, hogy rab. Aki
tudja, hogy sötét rabságban él, annak a cellakulcs zörrenése csodálatos
örömforrás.
Gyakori megfigyelésem, hogy csak az tud örömmel Jézushoz futni, csak az
készül boldogan arra, hogy találkozzon Vele, csak azt tartja boldog
izgatottságban a Szentírás olvasása, aki átélte, hogy miképp szabadította meg a
rabságból őt Jézus kereszthalála.
Jézus halála Téged a teremtő Atya haragjától mentett meg, amit a sötétséged,
hűtlenséged, bűneid és romlottságod miatt érez.
Sokan azt mondják: „én nem is vagyok
bűnös”. De, Ádám óta minden ember Isten
nélküli állapotban születik.
Mit jelent ez? Azt, hogy az ember abban a
formában, ahogy megszületik alkalmatlan
arra, amire Isten eredetileg megteremtette: a
Vele való közösségre, a megszentelt és az Ő
dicsőségére élt életre. Istentől való
eltávolodásunk önmagunkból származik: az
embernek nagy-nagy nyomorúsága. Ezért
tévedés azt gondolni, hogy az éppen csak
megszületett kis csecsemő nem lehet bűnös, mert még nem is tud vétkezni. Az
ember bűne nem rossz cselekvések eredménye, hanem állapot: az Istentől távol
történő születésünknek állapota. Az ember abba a szétrombolt szövetségbe
születik bele, amit még Ádámtól örökölt.
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Sokan úgy gondolják: „Persze, bűnös vagyok, de azért alapvetően jó vagyok.
Nem lopok, nem csalok, nem gyilkolok. Becsületesen és tisztességesen élek.” A
Szentírás szerint semmi jó nincs bennünk. „Az ember szívének minden
szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz.” (I. Mózes 6, 5) Velőnkig
romlottak vagyunk. És Isten haragja napról napra nőttön nő bűneink miatt. Az
Ő szent és tiszta tekintete előtt meg sem állhatunk. Ezért nem képes az ember
Istenhez fordulni a saját erejéből. Mi a saját erőnkből csak egyféleképpen
tudunk Isten felé közeledni: ellenségként. Isten csak az Ő drága, egyszülött
Fiának vérére tekintve hajlandó maga elé engedni bennünket. Jó erre
figyelemmel lenni, amikor imádkozunk.
Sokan azt mondják: „Isten annyira jó és szerető Isten, hogy senkit se lenne
képes a pokolba űzni.” Ez színtiszta hazugság az Ige fényében. Sokan azt
mondják: „Isten szeretet, ezért nem tud gyűlölni.” A valóság az, hogy Isten
maga a szeretet és ezért gyűlöli a bűnt. Isten szeret bennünket, szeretne
bennünket a szövetségébe visszahívni, de gyűlöli jelen bűnös valónkat, mert az
megakadályozza visszatérésünket Őhozzá.
Mások azt mondják: „Isten csak a bűnt utálja, de a bűnöst szereti.” Ez sem
igaz. Azt olvassuk: „Istenem, te nem leled örömöd a bűnben, nem talál
otthonra nálad a gonosz. Nem állhatnak meg szemed előtt a dicsekvők, gyűlölsz
minden gonosztevőt.” (Zsoltárok 5, 5) Bizony, a mi teremtő Urunk előtt nem
állhatunk meg magunkban.
A mi Urunk ilyen kegyetlen? Nem, a mi Urunk irgalmas, irgalma Jézusban
nyilvánul meg. (János 3, 16) Kegyelmez nekünk Krisztusban. A kegyelem az,
amellyel Isten egyik kezével még visszatartja a vétkeink miatti növekvő
haragját és az ítéletét rajtunk, a másik kezével pedig folyton hívogat: „Gyertek
és nézzetek szeretett Fiamra, mert akkor megmenekülhettek az ítélettől!”
Az utolsó napon mindkét kezét el fogja venni: nem lesz több hívás, nem lesz
több lehetőség a kereszt alatt leborulni és Jézushoz menekülni, és azokra,
akiknek az ajtófélfáján nem lesz ott a Bárány vére, rázúdul a végítélet, Isten
összes haragja és utálata, amit érez a számtalan vétek miatt. Mert Ő igazságos,
és ezért nem hagyja a vétket büntetlenül. „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete
van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az
Isten haragja marad rajta.” (János 3, 36)
Sajnos, manapság kedvelt az a keresztyénség, amely csak Isten szeretetét és
elfogadását hangsúlyozza. Ezért is van olyan sok ember, aki abban a hitben
ringatja magát, hogy meg van térve: nem ismerik ugyanazon érem másik
oldalát: Isten mélységes haragját bűneink miatt.
A hívő ember nem kevésbé bűnös, mint a hitetlen. A hívő ember abban
különbözik a hitetlentől, hogy megmenekült Isten majdani igazságos
büntetésétől, mert már Krisztusban él. És tudja, hogy megmenekülését nem
saját magának köszönheti, hanem a Szentlélek munkájának, amely új életre
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szülte őt. Ezért botrányos, amikor egy magát hívőnek valló ember azzal
kérkedik, hogy helyt állt egy adott helyzetben (pl. állambiztonsági beszervezési
kísérlet, hátratétel a kommunizmus idején, stb.), hiszen csak Urunk végtelen
kegyelme tartotta meg az adott helyzetben.
Legyen ez a mostani Húsvét az önvizsgálat alkalma számodra. Tedd fel
magadnak a kérdéseket: Csakugyan jónak gondolom magam? Csakugyan úgy
gondolom, hogy vagyok annyira jó és teszek annyi jót nap mint nap, hogy az
elég legyen majd a mennyországba kerülésre? Csakugyan nem látom olyan
szörnyűnek és sötétnek az emberi természetemet, mint ahogy a Biblia írja?
Csakugyan nem látom totális alkalmatlanságomat az Istennel való közösségre?
Ahogy Fekete Károly írja: „A nyomorúságok nyomorúsága, amikor az ember
nem tud eljutni addig, hogy a nyomorúságot nyomorúságnak nevezze.” Amíg
nem érted Isten haragját, szeretetének, kegyelmének és irgalmának mélységét
sem érezheted.
Legyen 2014 húsvétján az a vallomásod: „Segíts, Uram, erőtlenségemben,
hogy nyomorúságomat nyomorúságnak nevezhessem, és csak Tenálad keressem
az új szövetséget, amit Krisztusban adtál, mert szeretsz. Könyörülj rajtam!”
Czibere Károly

Bizonyságtétel
Engedjétek meg, hogy egy pár szót mondjak a halálról, a vele járó
gyászomról és az újjászületésemről, vagyis a hitre térésemről.
Nagyon fontos tudni, hogy a halál és a vele járó gyász nem volt benne Isten
eredeti tervében. A halál, az eredendő bűn következménye, és mivel bűnben
születtünk a „a bűn zsoldja a halál”(Róm. 6, 23), ez minden emberre érvényes,
tehát meghalunk egyszer, és sajnos, át kell élnünk azt a fájdalmat, amit
szeretteink elvesztése okoz.
2009-ben kínkeserves másfél évi harc után tőlem is elragadta a gyilkos kór
férjemet. Nagyon nehéz időszakot éltem át, mint mindnyájan akik elveszítik
szeretteiket. A betegsége alatt sokat imádkoztam Istenhez, én hittem Istenben
(később tudtam csak meg, hogy ez nem elég, hisz az ördög is hisz benne) de
kérésemet nem úgy teljesítette, ahogy én szerettem volna. „Miért Istenem,
miért?”, egyre csak ezt hajtogattam a férjem halála után. A választ vártam és
Isten elvezetett ebbe a gyülekezetbe. (Azt is tudnunk kell, hogy Isten nem
mindig a mi kérésünket teljesíti, hanem amit Ő jónak lát.)
A gyülekezet több tagjával közelebbi ismeretségbe kerültem, sok
odafigyelést és szeretetet kaptam, bibliaórákon meghallgattak és vigasztaltak.
Egy alkalommal emlékszem, hogy azt mondtam- nem bírom elviselni az
egyedüllétet, amire Kovácsné Julika, a mi Julikánk, azt válaszolta: „nem vagy
egyedül, Isten mindig veled van”.
Aztán szép lassan gyarapodott a hitbéli tudásom, a Kiss László
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lelkipásztorunk és Papné Erzsike nyugalmazott lelkipásztor által vezetett
bibliaórákra jártam, különböző, a hit kérdéseivel foglalkozó könyveket és
természetesen naponta a Bibliát olvastam. Persze Isten Szentlelke már
dolgozott bennem. Akkor olvastam a Jelenések könyvéből: „Íme, az ajtó előtt
állok és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót,
bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” (Jelenések 3, 20)
Papné Erzsike Nagytiszteletű asszonnyal sokat beszélgettünk, segített nekem
megtalálni az utat az „ajtóig”.(Itt szabad legyen felhívni a figyelmeteket, hogy
bár Isten Szentlelke vezérel a hitre térésben, nagyon fontos a hitben járó emberi
segítség.) Kinyitottam az ajtót és beengedtem Jézus Krisztust az életembe.
Azóta elfogadtam Isten akaratát, béke és nyugalom van a szívemben.
Ragadjátok hát meg ti is az egyedüli kapaszkodót, hívjátok be az életetekbe ti
is az Úr Jézust, mert Ő letöröl minden könnyet, ahogy egyik szép énekünk
szövegében van: „Minden gyötrelmet, bánatot elfeledünk, ha Ő bennünket
keblére von, Jézus szívére hajtjuk fáradt fejünk, Nála béke van és
nyugalom.”(Fenn a mennyben c. dicséretből)
Békesség Istentől.
Donáth Éva
Elhangzott 2013. decemberi- Gyászolók Istentiszteletén.

„Nem adatik más jel”
Jézusnak a címben idézett mondata egy olyan szituációban hangzik el
(Máté12, 38-42), amikor a farizeusok és írástudók azt követelik tőle, hogy
jelekkel bizonyítsa isteni személyét. Első pillanatban értetlenül állhatunk ennek
a követelésnek a hallatán, hiszen az evangélium tudósítása szerint Jézus
korábban már számtalan jelét adta istenfiúságának – a legkülönfélébb
betegségeket gyógyította meg, tisztátalan lelkeket űzött ki, a viharos tengert és
a szelet lecsendesítette, sőt feltámasztotta Jairus lányát.
Hogyan lehetséges akkor az, hogy mindezek ismeretében a vallási elöljárók
ismét ezzel a témával hozakodnak elő? Nos, úgy lehetséges, hogy Isten igéje
több helyen beszél arról, hogy Jézus személye fogadtatása népe körében sem
lesz egyöntetűen pozitív, igenis megosztja majd az embereket. Eklatáns példa
erre az alábbi, témánkba vágó igevers is: „Simeon pedig megáldotta őket, és ezt
mondta anyjának, Máriának: Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett
Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak.” (Lukács 2, 34).
Visszakanyarodva az igeszakaszunkhoz, Jézus válaszában nem finomkodik a
jelzőkkel: „gonosz és parázna nemzedéknek” minősíti faggatóit, ezzel kétséget
sem hagyva hitetlenségük felől. Másrészről a válasza valami egyedülállóan
csodás módon kapcsolja össze a múltbeli történeteket (lásd Jónás próféta
szolgálata kapcsán megtérő niniveiek, ill. Sába királynőjének Salamonnál tett
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látogatása) saját személyével és a hamarosan rá váró eseményekkel: a
szenvedéstörténettel, kereszthalálával és feltámadásával. Amikor Jézus a
körülötte lévőknek valamit különösen hangsúlyosan akart megtanítani, azt
gyakran kétszer mondta el.
Vegyük észre, hogy mi az a dolog, amire Jézus itt rá akarja irányítani a
hallgatósága figyelmét (a mai hallgatóiét is!) – nem más ez, mint a megtérés
szükségessége vagyis, hogy személyesen higgyünk benne, mint Isten Fiában és
bízzuk rá életünk további irányítását. Kérdezhetjük, hogy de miért is bír ez
olyan nagy jelentőséggel? Azért, mert az örök életbe, Isten országába, ahová
Jézus hívogat, csakis így lehet belépni. Megmondatott – „Nem adatik más jel,
csak a Jónás próféta jele.” (Máté 12, 39).
Az Atya rendelése szerint nem volt akkoriban sem más lehetőség az Istennel
való élő közösségbe belépni, kizárólag
a Jézusba vetett hit által. Nincs ez
másképp ma sem. Isten bölcsen
gondoskodott arról, hogy a Jónás
próféta jelének, a golgotai keresztnek
és az üres sziklasírboltnak ne legyen
alternatívája. A kettő csak egységben
vizsgálható és egységben hirdeti az
evangéliumot:
a
kereszt
Isten
igazságáról, az ember bűnének, valamint Isten emberszeretetének mélységéről
tanúskodik, az üres sírbolt pedig Isten hatalmáról és kegyelméről.
Egy fontos és személyes kérdés maradt hátra, amit mindenki az ünnepre
készülődés csendességében feltehet magának – hogyan állok én személy szerint
a megtéréssel, jellé vált-e már számomra az Emberfia (Jézus) és vajon
elfogadtam-e már Őt, mint Istentől rendelt „jelet” (Lukács 11, 30)? Kívánom,
hogy tudjunk ezekre a kérdésekre a közelgő Ünnep kapcsán mindannyian
őszinte válaszokat adni és újból vagy talán életünkben először örvendezni a
Jézusban elrejtett örök életnek!
Suga Gábor

Egy igaz mese a kis szívről, nem csak gyermekeknek
Susanne Margreiter – Mc Quie: Egy kis szív története című képeskönyv nyomán

Volt egyszer egy kis piszkos szív, amely egy olyan városban éldegélt, ahol
sok másik hasonló szív is élt. Ez a kis piszkos szív egy olyan valakinek a szíve
volt, aki vétkezett Isten ellen és embertársai ellen. Néha ez a kis szív is
felismerte, hogy amit tesz az nem jó, de aztán mindig megnyugtatta magát,
hogy más is ezt teszi.
A piszkos szívek városából nem lehetett kijutni, hiába próbálkoztak saját
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erőből. Akkor Isten elküldött egy patyolat tiszta szívet, Jézus szívét, aki soha
semmi olyat nem követett el, ami Istent bántotta volna, sőt mindig úgy élt, hogy
engedelmes volt Istennek minden helyzetben. A piszkos szívek hamar
észrevették, hogy a tiszta szív mennyire más, mint ők, mert mindig eszükbe
jutott, hogy ők mennyire piszkosak. És ahelyett, hogy megpróbálták volna
elfogadni és követni őt, inkább mérgesek lettek és el akarták tüntetni őt.
Ez sikerült is nekik, hiszen megölték a tiszta szívet. De a tiszta szív vére nem
hiába folyt ki, út lett belőle, amely kivezetett az elhagyhatatlannak tűnő piszkos
szívek városából. Ezt az utat mindenki használhatja, de csak egy feltétellel. Ha
kéri Istent, hogy Jézusért bocsássa meg vétkeit. Ezt a lehetőséget sokan
megragadták és töredelmes szívvel bocsánatot kértek mindenért, ragyogóvá és
tisztává tévén saját szívüket is. De voltak olyanok is, akik túl büszkék voltak
ahhoz, hogy Jézus segítségét igénybe vegyék. Gondolták, maguk is
megbirkóznak a feladattal, mondjuk úgy,
hogy többé semmi rosszat nem tesznek
vagy gondolnak. Önerőből mégse
sikerült tisztábbá tenniük szívüket, sőt
talán még piszkosabbakká váltak, mint
azelőtt.
Volt aki elhatározta, hogy megkérdez
egy tiszta szívet, hogy mégis hogyan
lehet átjutni a tiszta szívek országába,
hogyan lehet tiszta szívet nyerni? A tiszta
szív elmondta, hogy csakis egy út
létezik, mégpedig a Jézus vére által
kijelölt út az. Erre az útra csak úgy lehet
lépni, ha őszintén és odaadóan megvalljuk: Úr Jézus Krisztus, Istennek fia
irgalmazz nékem szegény bűnösnek. Mikor a kis szív töredelmesen megvallotta
ezt és bocsánatot kért Jézustól, többé már nem volt piszkos szív, hanem tiszta
szív lett belőle.
Egyszer az új kis tiszta szív ismét rosszat követett el, foltos és piszkos lett
ismét, ami nagyon elszomorította. De ekkor a kis szív azt tette, ami egyedül
helyes ilyenkor, beszélt Jézussal, hogy ismét bocsásson meg és segítse őt, hogy
többé ne tegyen rosszat, hogy mindig tudja mi az, amit Isten vár tőle és meg is
cselekedje. Ekkor ismét ragyogó fehér lett, amitől elöntötte a boldogság és a
Jézus iránti hála. Ez a hála pedig csodálatos változásokat hozott az életébe,
hiszen immár mindent hálából tudott cselekedni. Tudott mindennek örülni,
tudott segíteni piszkos szívtársainak, tudott beszélni nekik a tiszta szívek
országáról és az útról, amely oda vezet.
Borkó Tamás
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Evangelizációs hét lesz gyülekezetünkben
Gyülekezetünk előreláthatóan 2014. június 2–i kezdettel 5 napos
evangelizációs hetet szervez templomunkban. Estéről estére 18 órai kezdettel
hangzik majd Isten igéje és hív megtérésre, lelki növekedésre. Az
evangelizációt Takaró Tamás pesterzsébeti református lelkipásztor tartja. Az
alkalomsorozat témája egyelőre nem ismert, ezért kérünk mindenkit, figyelje a
hirdetéseket! Az evangelizációval – az alkalom jellegéből adódóan – elsősorban
olyanokat szeretnénk elérni, akik nem tagjai gyülekezetünknek és/vagy nem
tartoznak a rendszeres istentisztelet látogatói közé.
Ennek érdekében szükség lesz:
– számos szorgos kézre és lábra, akik majd a címzetteknek eljuttatják a
meghívókat,
– hírmondó szájakra, akik hozzátartozóikat, barátaikat, szomszédaikat
invitálják,
– Isten üzenetére nyitott fülekre és szívekre a hallgatóság részéről,
– pásztorszemekre, akik észreveszik azokat, akiknek problémát jelentene az
alkalmakra való eljutás (szállítás megszervezését vállaljuk) vagy idegenül
mozognak körünkben,
– mindenekelőtt imára kulcsolt kezekre és meghajtott fejekre, akik már most
azért fohászkodnak, hogy Isten igéje munkálkodjon bennünk és ezáltal sokan
újjászülessenek, Isten gyermekei pedig megerősödjenek.
Az alkalmakra természetesen szeretettel várjuk gyülekezetünk minden tagját
is! Bárkinek bárminemű kérdése, észrevétele lenne a fentiekkel kapcsolatban,
kérjük, jelezze azt a lelkipásztornak vagy a presbitereknek! Zárásként hadd
álljon itt egy idézet C.H. Spurgeon-től: „A kereszt az atyai házra kifüggesztett
lámpa, mely világít, hogy a tékozló fiak hazataláljanak.”

Kegyelettel emlékezünk elhunytainkra
2014. január
2014. február
2014. március

Mamma Ferencné Somogyi Mária, (élt 84 évet);
Bartha Istvánné Kiss Erzsébet, (élt 84 évet)
Tóth Lászlóné Farkas Irén, (élt 72 évet);
Kiss István, (élt 71 évet)
Szakál Kálmán, (élt 75 évet);
Lebenguth Gyula, (élt 72 évet);
Domokos Sándor, (élt 72 évet)

Emlékük legyen áldott, nyugodjanak békében!
„Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.”
(1 Kor 15, 20)
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Köszöntjük a megkereszteltet
2014. január

Horváth András Péter, (Dr. Horváth Péter
presbitertestvérünk első gyermeke)

„Kívánjuk, hogy gyarapodjon bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt
való kedvességben.” (Lukács 2, 52)
Köszöntjük házasságot kötött testvéreinket
2014. február

Kiss Csaba és Csanálosi Olgát

„Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat, hozzá illőt. És
teremtette az embert férfivá és asszonnyá, és megáldotta őket. És látta Isten,
hogy minden, amit teremtett, íme, igen jó. Ezért a férfi elhagyja atyját és anyját
és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté." (1 Mózes 1, 2)

Gyülekezeti rövidhírek, beszámolók kiemelt alkalmakról
Új rovatunkban a gyülekezet elmúlt időszaki legfontosabb kiemelt
eseményeiről, szolgálatairól, illetve várható eseményeiről tudósítunk. Oly sok
minden történik, amiről a testvérek, vagy sokan közülünk nem is értesülünk.
Karácsonyi jótékonysági vásár – 2013. december 15.
Idén a tavalyinál még jobban sikerült jótékonysági vásárunk, hiszen többen
vettünk részt, jobban magunkénak éreztük az alkalmat. Öröm számunkra, hogy
majdnem megduplázódott a diakónai alapunk javára befolyt adomány összege.
Köszönjük a felajánlásokat, a szervezők fáradozását és azok részvételét, akik
jelenlétükkel és adományukkal járultak hozzá e nemes cél sikeréhez. „Nagyobb
boldogság adni, mint kapni." (Apcsel 20, 35)
Gyermekek és idősek karácsonyi ünnepsége – 2013. december 15-16.
Az Úr tavaly év végén megtelt templomunkban megáldotta gyermekeink és
időseink karácsonyi ünnepségét. Gazdag műsorra, szeretetvendégséggel,
vetélkedővel és a sok-sok ajándékcsomag átadásával méltóan ünnepeltük Jézus
születését, gyakorolván a testvérszeretet parancsolatát. A nevelőszülői szolgálat
keretében cseperedő 62 gyermekének mindegyikét sikerült megajándékoznunk,
a gyülekezet lelkes adományainak és dobozolásának köszönhetően. Ugyanígy
az idősek karácsonyán, ebéddel, kis műsorral, beszélgetéssel és
ajándékcsomagocskával kedveskedtünk magányos, idős testvéreinknek.
Évzáró/évindító imaközösség – 2013. december 28.
Tavaly év végén megtartottuk évzáró imaközösségünket, szép számban
megjelenvén hálát adtunk a tavalyi évben elvett ajándékokért és neki ajánlottuk
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az idei évünket, annak szolgálatait, hitünk megerősítését kérvén. Jó volt
megtapasztalni a közös imádság közösségteremtő erejét. Kérjük a testvéreket,
hogy továbbra is szüntelen hordják imádságban gyülekezetünket, annak minden
áldásával és gondjával egyaránt. „Mindenkor örüljetek, szüntelenül
imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus
által a ti javatokra.” (1 Thessz 5, 16-18)
Szolgálók hálaadó napja – 2014. január 11.
Idén első alkalommal tartottuk meg évindító hálaadó napunkat, amelyen a
gyülekezet bárminemű szolgálatában részt vevő testvéreket vártuk. A tényleges
szolgálatokhoz képest kis létszámmal, de megtartottuk alkalmunkat, ahol
imádságos szívvel kértük el a szolgálathoz szükséges lelkületet Urunktól és a
szolgálatokat magukat is. Ezután munkabizottsággá formálódva megalkottuk az
idei év gyülekezeti munkatervét (ami olvasható gyülekezetünk honlapján is).
Együttlétünk igei alapját az irgalmas samaritánus története (Lukács 10, 25-37)
adta.
EMO szolgálat – 2014. március
Az Evangélium Minden Otthonba szolgálattevőivel és néhány gyülekezeti
tagunk részvételével sikerült a Gloriett lakótelep körbelátogatása, amivel így
néhány év alatt az egész gyülekezeti területre sor került. Külön öröm, hogy a
tervezett három nap helyett két nap alatt tudtuk elvégezni munkánkat az aratás
Urának támogatásának és aratók lelkesedésének köszönhetően. Isten áldása
kísért minket minden pillanatában, sok ajtó, ahol kopogtunk megnyittatott.
Gyülekezetünk hírét is vittük és reméljük, minél több új testvért üdvözölhetünk.
Imádságban hordozzuk azokat, akiknek szívük még nem volt kész az üzenet
fogadására. „Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet,
vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig
az elveszett után, amíg meg nem találja?” (Lukács 15, 4)
Gyermekfarsang – 2013. február 8.
Gyülekezetünk baba-mama köre, annak vezetője és résztvevői ismét
csodálatos alkalmat szerveztek gyermekeinknek. A tavaly is oly áldott farsang,
idén talán még jobbra és tartalmasabbra sikerült, ahol mind a megjelent szülők,
mind a gyermekeik nagyon jól érezték magukat. Volt „A rosszat jóval győzd
meg” bábelőadás, mini igehirdetés, énektanulás, farsangi maszkkészítés és
szeretetvendégség, és mindez szebbnél szebb gyerek-jelmezekkel. Jó olyan
közösséghez tartozni, ahol ennyire erős az Úr jelenléte. A farsangi fotók
gyülekezünk honlapján megtekinthetőek. Isten áldását kérjük az Üdvhadsereg
szolgálóinak, akik olyan jól fordították le a gyermekek nyelvére az evangélium
lényegét. „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem
őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Márk 10, 14)
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Ünnepi alkalmak húsvétkor
Április 17-19., csütörtök, péntek és szombat, 18.00 – ünnepelőkészítő
istentiszteletek
Április 20., vasárnap, húsvét első napja, 10.00 – ünnepi úrvacsorás istentisztelet
Április 21., vasárnap, húsvét második napja, 10.00 – ünnepi úrvacsorás
istentisztelet
Közeljövő kiemelt alkalmai (részletek hirdetve lesznek)
Április 27., vasárnap, 10.00 – Alföldi Lakatos Tibor igehirdetése
Május 4., vasárnap, 10.00 – Gyermekeink anyák napi műsora
Május 17., szombat, 9.00-13.00 – Szeretethíd szolgálat a gyülekezet berkein
kívül
Május 25., vasárnap, 10.00 – Fiatalok Napközi Otthonának tagjainak műsora,
szeretetvendégség
Május 25., vasárnap, du. – Zenés áhítat a Nagyvárad-téri Ref. templomban,
gyülekezetünk kórusával
Május 29., csütörtök, 18.00 – Illés Dávid esperes és Brandenburgi Sándor gondnok
egyházlátogatása
Június 2-6., 18.00 – Pünkösdi Evangelizáció, Takaró Tamás esperes-lelkipásztor
igehirdetésével
Június 15., vasárnap, 15.00 – Évzáró gyermekünnepség, szeretetvendégség
Július 18-20. – Gyülekezeti csendes napok Vámosmikolán
Július 28 – Augusztus 1. – 5 napos gyülekezeti gyermeknapközi

Gyülekezetünk fontosabb állandó alkalmai
„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

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

Húsvéti hozsánna
Azon a napon elborult az ég,
Bujkált a Nap a fellegek mögött.
Rengett a föld és kősziklák repedtek:
Megnyílt a sírdomb a halottak fölött.
A százados is megrémült, ezt látván.
A templomkárpit kettéhasadott,
De kárörvendőn nevetett a Sátán:
Meghalt a Krisztus! A Krisztus halott!

És szombatnapon átvert testedet
Gyolcsba takarta sziklasír öle.
Még holtodban is poroszlók vigyáztak
És sziklasírod pecsétes köve.
Te mondád azt, hogy harmadnap felépül,
Ha lerontják ezt a templomot,
S bízott a Sátán, hogy ő győzött végül:
Meghalt a Krisztus! A Krisztus halott!

Négy drága sebből patakzott a vér,
Mikor elhangzott: „Elvégeztetett!”
Hogy gyűlölt a világ szeretetedért:
Gyalázat fáján elvéreztetett!
Anyád szívét az éles tőr átjárta,
Csak a Sátán ült tort és kacagott.
Ő erre készült, ezt a napot várta:
Meghalt a Krisztus! A Krisztus halott!

Síró asszonyok húsvét hajnalán
Drága kenettel sírodhoz jövet
Így tanakodtak: Ki veszi le nékünk
A sír szájáról a nehéz követ?
... És fehérruhás angyal ajkán zengett:
„Megnyílt a sír! A Krisztus nem halott!"
S azóta húsvét mindig így üzenget:
Él a mi Krisztusunk! Feltámadott!
Palotay Gyula
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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

