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Jöjj le a lelátóról!
„Ellenben kaptok erőt, amikor eljön hozzátok a Szentlélek és tanúim lesztek…”
(Apcsel 1, 8)
Szívesen időzünk a lelátón egy-egy izgalmas mérkőzést látva. Jól érezzük
magunkat a színház vagy a hangverseny terem székein, miközben önfeledten
élvezzük az előadást. Isten országában azonban nincsen nézőtér, ott
mindannyian aktív részesei vagyunk az eseményeknek. A történések nem
rajtunk kívüliek, Isten bevonja gyermekeit legszebb és legbensőségesebb
munkájába – életünk megszentelődésébe a Szentlélek által.
A tanítványok átélői voltak a két meghatározó üdveseménynek, Jézus
halálának és dicsőséges feltámadásának. Úgy hitték, hogy ezek után nem jöhet
más, csak a hatalmas záróakkord, Isten országának végső történelmi
megjelenése,
Izráel
országának
helyreállítása.
Páholyból
kívánták
végignézni a csodálatos fejleményeket,
hogy végül az előadás végén felmenjenek a
nagy színpadra, hogy átvegyék az uralkodói
megbízatást a Mestertől. Keblüket izgalom
és vallásos odaadás feszítette.
Jézus szelíden, de határozottan adta
tudtukra, hogy az Ő országában a fontos
állomásokat nem lehet átugrani. A
Nagypéntek és a Húsvét után még nem a parúzia, vagyis Krisztus Urunk
dicsőséges eljövetele és nyilvános uralkodása következik, hanem a Pünkösd, a
Szentlélek kitöltetése és hatalmának megjelenése a gyarló emberben.
A tanítványoknak meg kellett érteniük, hogy Pünkösd a Nagypéntek és a
Húsvét beteljesítője. Jézus tanítványai által építi országát, viszi véghez
kereszten szerzett diadalát. Ők lesznek tanúi és munkálói mindennek. Azt is
világosan elmondta, hogy Ő nem övéi emberi erejére építi terve megvalósítását,
mert az nagyon kevés lenne. Lám még mindig milyen értetlenek! A Szentlélek

teszi őket igazán erőssé, miután kitöltetik szívükbe. Ő nem lélek nélküli
(lelketlen) szolgálatot vár, hanem megszentelt, megújított és újjászületett életet,
amely minden gyengesége és esendősége ellenére rendelkezik a felülről jövő
erő és áldás forrásával.
Sajnos ma is kevesen értik Pünkösd titkát. Pedig az valójában Isten
megváltói munkájának koronája. Szentlélek nélkül hiába a húsvéti hitünk.
Olyan, mintha valaki jegyet vált ugyan, de sohasem száll fel a vonatra. Mintha
valaki felvételt nyert, de sem az első, sem az azt követő tanórára nem megy el.
Az ilyen ember sohasem fogja teremni a Lélek gyümölcseit.
A komolyan megtért ember is bűnös és gyarló, de Jézus megváltásának
személyes elfogadása által Isten Lelke elkezdi benne munkáját. Fénye néha
olyan, mint a szentjános bogáré, de már világít, már mozog benne Krisztus
indulata. Már erőtlenségében sem erőtelen. Hitünket hitelessé csak a Szentlélek
munkája teheti életünkben. Ha az elveszett teljes szívvel elfogadja a
Krisztusban adott kegyelmet, akár akarja, akár nem, teremni fogja a Szentlélek
gyümölcseit. Amennyiben pedig hite egészségesen gyarapszik, a megszentelt
életben is előbbre jut.
Jézus szava szerint a Lélek egyik legnagyobb ajándéka az, hogy az
egyébként gyáva ember – amilyenek a tanítványok is voltak – bátran
bizonyságot mer tenni hitéről. Valójában ehhez kell igazán a Szentlélek ereje.
Az ünnepi istentisztelet befejeződik ugyan az ámennel, az egyházfi szépen
bezárja majd a templom ajtaját, mégsem ér véget ezzel. Folytatódik a hívek
bátor és erőteljes bizonyságtételével. Elég már a felében abbamaradt
istentiszteletekből! Szóljuk bátran a Krisztust, hirdessük Isten hatalmas,
megváltói munkáját. Ne a magunk erőtelenségére nézzünk, hanem Urunk
ígéretére: erőt kaptok és tanúim lesztek! Ámen
Kiss László lelkész

Pünkösdi vallomás
Uram, látod, egy ideje már a Szentírás és jegyzetpapírom fölé görnyedve
azon morfondírozom, hogy milyen aktuális üzeneted van mai tanítványaid
számára, annak a bizonyos ötvenedik napnak[1] kapcsán? Köszönöm, hogy
először az apostolok engedelmességére és Irántad való bizalmukra irányítod
tekintetem: ők, akik a pünkösdi csodáról még nem olvashattak (ha javasolhatom
a kedves Olvasónak, a jobb megértés végett mindenképp olvassa el az ApCsel
2. fejezetét!) és a Szentlélekkel való megkereszteltetés előtt is értetlenül álltak,
mégis milyen megszégyenítően hűségesen várják az „idegen” és ellenséges
Jeruzsálemben ígéreted beteljesedését! Bocsásd meg kérlek, Uram, hogy én
olyan gyakran hűtlen vagyok Hozzád és képtelen vagyok várni Rád!
Köszönöm Uram, hogy a tizenegy apostolt, a bűnbocsánat örömével töltötted
el és a Lélek erejével ruháztad fel, mert így felülemelkedhettek múltbéli
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bukásaikon, a kívülállók gúnyolódó szavain és a Szentlélektől vezetetten
bizonyságot tehettek Rólad! Hálás vagyok Uram, hogy az Úr Jézuson keresztül
megismerhető vagy és eljuthatunk az igaz istenismeretre, sőt ennél is sokkal
többre: az örök életre! Köszönöm, hogy újból és újból kész vagy levenni rólam
is bűneim terhét, hogy megtisztítasz igéddel a rám rakódott szennytől és a
szabadításod örömével ajándékozol meg! Bocsásd meg kérlek, Uram, hogy a
szabadításodban olyan állhatatlan vagyok és a „gúnyolódók hangjai”
bizonyságtételemet sokszor még el tudják némítani! Könyörgöm azért Uram,
hogy meg tudjak állni szabadításodban és másoknak is meg tudjam mutatni a
szabaduláshoz, a békességhez vezető utat – vagyis Téged, Uram.
Köszönöm Uram, hogy végtelen gazdagságodat a Lélek újjászülő
munkájában is megmutatod: nem sablon szerint munkálkodsz, mert értékesek
vagyunk számodra, hiszen engedted, hogy tulajdon Fiad vére hulljon értünk.
Ahány átadott élet, annyiféle módja az
újjászületésnek. A hogyanját, hogy kinek a
szívében és hogyan munkálkodsz, azt nem értjük –
ahogy Nikodémusnak is elmondtad azon az esti
találkozáson (János 3, 8) – csak azt tudjuk, hogy a
megváltozott életek az újjászületésről, a Te
csendes csodáidról tanúskodnak. Mint ott
Jeruzsálemben annak a háromezernek az életében.
Köszönöm Uram, hogy bizonyságát adtad: a
Pünkösd ünnepe nem a Karácsony, Nagypéntek,
Húsvétot követő végpont, a „Jézus-történet” lezárása, hanem épp ellenkezőleg.
Az első Pünkösd óta Szentlelked által építed a gyülekezetet és ennek a célnak
érdekében világszerte (!) szeretnéd felhasználni az újjászületett embereket.
Hálás vagyok Uram, hogy a gyülekezet-építésben példát adsz elénk: nem
módszerekkel, nem emberi hatalommal és nem erőszakkal, hanem a Te
Lelkeddel munkálkodsz (Zak. 4, 6). Bocsásd meg Uram kérlek, amikor „önhatalmi eszközökhöz” folyamodom: sikertelenül próbálok ura lenni
helyzeteknek, ahelyett hogy Hozzád futnék velük. Hozzád, akinek adatott
minden hatalom égen és földön. Kérlek, józaníts ki minket abból a tévképzetből
is, hogy hatalmi pozícióban lévőktől várjuk sorsunk jobbra fordulását!
És végül fohászkodom, hogy egyéni és közösségi küldetésünk betöltésében –
miszerint tanúid legyünk a föld végső határáig (ApCsel 1, 8) – ne emberi
indulataink, hanem a Te örök életet adó Szentlelked vezéreljen. Ellenkező
esetben könnyen megtörténhet, amitől te óva intettél minket: hogy elkezdjük
kiegyelni a konkolyt a búzatáblából (Máté. 13, 24-30) vagy éppen tüzet kérjünk
„a samáriai falura” (Lukács 9, 51-56)!!
[1] Az ötvenedik nap görög megfelelője a pentekoszté, amiből a Pünkösd szavunk ered
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Mi az egyház?
Pünkösdkor ünnepeljük a Szentlélek eljövetelét és az egyház megalapítását.
Bár a Szentlélek munkájáról is fontos lenne írni, az alábbiakban az egyházzal
foglalkozom: mi az egyház és mi nem az egyház?
Az igaz egyház alapvető ismertetőjegyeit többek között abban a történetben
leljük fel, amelyet Máté evangéliumában olvashatunk a 16. fejezetben:
„Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter így felelt:
Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus ezt mondta neki: Boldog vagy,
Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei
Atyám. Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán
építem majd fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni
rajta.” (Máté 16, 15-18)
Az igaz egyház egyik legfőbb ismertetőjegye tehát a közös hitvallás Jézus
Krisztusról. Hadd kérdezze meg most Jézus tőled is: Kinek mondasz engem?
Egy fontos történelmi szereplőnek? A keresztyén kultúra megalapítójának?
Vagy pedig életed Urának, akivel folyamatos és szenvedélyes napi kapcsolatod
van és akiről Péterrel együtt vallod: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” És
te már azt is hozzáteheted: „Aki az összes bűnömet magadra vállaltad és bűnné
lettél és meghaltál értem.”
Tehát az egyház nem klub és nem egyesület. Nem közös érdeklődésű
emberek együttes programja, mint például a bélyeggyűjtők vagy a politikai
mozgalmak tagjai. Az egyházat az különbözteti meg az összes többi emberi
csoportosulástól, hogy míg azokban a tagok saját belső elhatározásukból
döntenek a belépés mellett, addig az egyházban Krisztus cselekszik: Krisztus az
ő gyermekeit kihívja a sötétségből a világosságra, és aki már világosságra
jutott, és Krisztusban él, az Krisztus testének része. És Krisztus testének tagjai
keresik egymást és szeretik egymást, és szenvednek, ha a test valamely más
tagja szenved. (I. Kor. 12, 26)
Amikor valakiben új élet fogan és megtér, a gyülekezetbe járása már nem
önkéntes vállalás és már nem teljesen szabad elhatározás dolga, mert egyrészt
ott van a vágy szívében, hogy testvéreivel találkozzék és együtt dicsőíthessék
Urukat, másrészt mert Krisztus parancsa is a testvéreivel való
közösségteremtésre és közösségvállalásra kötelezi. (Pl. János 13, 35)
Az egyház nem mozi, ahová beülünk és élvezzük a szolgáltatást. Egyszer egy
lelkész mesélte el egy történeten keresztül, hogy mennyire másképp
viszonyulunk a gyülekezetünkhöz. Történt, hogy istentisztelet előtt 20 perccel
szakadni kezdett a hó. Az istentiszteletre érkezők között volt, aki keresett egy
seprűt és a presbiterekkel együtt seperte a havat a templom lépcsőiről. És volt,
aki megjegyezte: – „Borzasztó, mindjárt 10 óra, és még mindig nem seperték el
a havat…” Te hogyan viszonyulsz a gyülekezethez? Szolgáltatást vásárolsz és
fel vagy háborodva, ha valami nem úgy megy, mint vártad? Vagy a magadénak
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vallod és igyekszel tenni érte és benne?
A fenti jelenségek főleg abból a ma elterjedt felfogásból származnak, amit
fogyasztói keresztyénségnek nevezünk. Ez a megközelítés nyűgnek és
feleslegesnek tartja a valódi gyülekezeti közösségbe való tartozást, a valódi
emberi kapcsolatokat, azt, hogy megismerjem a testvéreim örömét és bánatát.
Ehelyett összeválogatom a spirituális igényeimet kielégítő eszközöket: minden
héten más gyülekezetbe járok, de ott sem érintkezek másokkal: ahogy vége az
istentiszteletnek, rohanok hazafelé, nehogy véletlenül mással megismerkedjek
és rám zúdítsa a problémáit. Nemrég ezer egyháztagot kérdeztek meg
Amerikában, hogy miért jár a gyülekezetébe. A válaszadók 85%-a azt felelte,
hogy saját spirituális igényei kielégítése miatt. És csak 15% mondta, hogy
Istent dicsőíteni és már ezen a földön az ő országát építeni…
Az élő egyház további fontos sajátossága ismét csak a bevezetőben idézett
történetben olvasható: „mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én
mennyei Atyám.” Az élő egyház az élő Istennel való folyamatos
kommunikációra, az Ő kijelentésére, a Szentírásra épül. Nem test és vér fedi fel
előttünk Krisztust: tehát az egyházat nem ember (pápa, bíboros, püspök,
lelkipásztor, stb.) vezeti, hanem a mi Urunk. Ő a gyülekezet feje. Nekünk
egyedül a Szentírás adatott, de az a nagy örömhír, hogy a Szentírás önmagában
tökéletesen elegendő ahhoz, hogy üdvözüljünk. Így
nyitod-e ki naponta a Bibliád?
Végül még egy fontos ismertetőjegy áll előttünk
Jézus és Péter beszélgetésében. Ismert mondat
következik: „Ezen a kősziklán építem majd fel
egyházamat.” A római katolikusok szerint itt Jézus
Péterre utalt, és ebből eredeztetik a pápaság
intézményét, mondván, hogy Péter volt az első pápa.
Ha alaposan tanulmányozzuk a szöveget,
ráébredhetünk, hogy a mi Urunk nem Péterre építette
az
egyházát.
Hanem
arra
a
csodálatos
bizonyságtételre, amellyel a mennyei Atyánk felfedte
Péter előtt és mielőttünk, hogy Krisztus a mi
megváltónk a bűnből, és arra a kegyelemre, hogy mi
erre a meghívásra válaszolhatunk: térdre borulva
dicsőítjük az ő értünk meghalt egyszülött Fiát, és megvalljuk: „Te vagy a
Krisztus, az élő Isten Fia.”
És megköszönjük, hogy Pünkösdkor elküldte Szentlelkét, amely a mi
lelkünkben az új életet nemzette, és könyörgünk, hogy azt a munkát, amelyet
elkezdett, fejezze is be, hogy „Isten mindent átfogó teljességére juthassunk”.
(Ef 3, 19)
Czibere Károly

5

Egy egyszerű példázat Isten munkájáról
Minden hétköznap reggel, amikor villamossal, majd metróval munkába
megyek, „létrendező” bibliaolvasás és imádság után rendszerint áttérek
valamilyen más olvasmányra. Egyik nap úgy adódott a Szentlélek „rendezése”
nyomán, hogy a napi ige és az olvasmányom összetalálkozott egy gondolatban.
Ez a gondolat pedig az volt, hogy Jézus Urunk mindig példázatokban tanított,
amelyek egyszerűek, de annál velősebbek voltak. Az olvasmányomban egy
ilyen – igaz nem Jézustól személyesen hallott, de az Ő Lelkétől áthatott –
hasonlatféleséget olvastam. Ez egyszerűségével és nagyszerűségével annyira
megragadott, hogy valahol „megirigyeltem” azokat, akik ilyen szépen és
egyszerűen tudnak beszélni Istenről, vagy akik ilyen közérthetően tudnak
bizonyságot tenni olyan főleg kívülállók
számára igencsak bonyolultnak tűnő dolgokról
anélkül, hogy sérülne a lényeg. A mai világban
– amikor a legtöbb ember finoman szólva
hitetlennek, de találóbban „Istentémában”
teljesen alultápláltnak mondható – nagy
szükség van olyan szóra, amely egyszerre
érthető és egyszerre igaz.
Tudom, hogy az ilyen adottság Isten
ajándéka. Tudom azt is, hogy lehet bármilyen
igaz módon, bármilyen szépen, találó módon
szólni, a példázatok célba érése, a megértés és elfogadás csak a Szentlélek
munkálkodása által és a befogadó szív készségessége mellett lehetséges. Jézus
is ezt mondja, amikor arról beszél a Máté 13,10-16 verseiben, miért is használja
a példázatok műfaját: „A tanítványok odamentek hozzá, és megkérdezték tőle:
Miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt: Mert nektek megadatott,
hogy ismerjétek a mennyek országának titkait, azoknak pedig nem adatott
meg……Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván
nem hallanak, és nem értenek….”
E rövid felütés után elárulom, hogy az olvasmányom a Fekete Károly által írt
„A Heidelbergi Káté magyarázata” című könyve, annak egész pontosan Eduard
Schweizertől
idézett
és
pünkösdi
szempontból
is
releváns
„továbbgondolnivalója” volt. A rövid és találó „példázat” pedig tömörítve így
szólt.
„Élt egyszer egy ember, aki sok pénzzel tartozott, de semmi pénze nem
maradt, mivel nagylábon és felelőtlenül élt. Nem is törődött tartozásával. Akkor
a hitelezője egy küldöncöt küldött hozzá azzal az üzenettel, hogy eltekint
minden tartozásától, sőt még azon felül sok pénzt kap. Hiába közölte a küldönc
többféleképpen és jól hallható módon ezt, az adós nem kért az ajándékból, nem
nyitott ajtót, szidalmazni is kezdte, sőt súlyos testi sértésig fajult a helyzet. A
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hitelező azonban nem adta fel, küldött egy lakatost, aki feltörte a ház ajtaját és
az üzenetet az ajándékról bevitte, hogy ez az ember a makacssága miatt ne
menjen tönkre.”
Sokan talán ráismertünk Valaki(k)re ebben a történetben, néhányan talán
nem. De bizony, ez Istenről és az Ő Háromságában (Atya, Fiú és Szentlélek)
világi gondolkozással „ostobánál is ostobábbnak” tűnő, mi érettünk
elveszettekért és teljesen „eladósodottakért” elvégzett munkájáról szól. Az
Atyának arról a felfoghatatlan szeretetéről, amely nem zárkózott el uralmába,
hanem lenyúlt értünk és érted. Arról, hogy Fiában Ő maga jött el hozzánk és
hozzád, hogy magához fordítson bennünket, de mi nem kértünk belőle, mi több,
megfeszítettük Őt. És végül, de nem utolsó sorban arról (és ez Pünkösdkor
különösen fontos lehet), hogy mindezen hálátlanság után sem adván fel az
értünk és érted vívott harcot, Szentlelkével szívünk mélyéig hatol és elvezet
minket ahhoz, akihez tartozunk, és aki nélkül nem nevezhetjük életnek az
életünket.
Isten ezt azért teszi, hogy részesüljünk Őbelőle és az Életből, amelyet
felkínál. Személyesen nekem, neked. Adja Isten, hogy Szentlelke érintsen meg
bennünket, vagy ha már megérintett tanítson bennünket az Őbenne való jó
„példázatmondásra”.
Borkó Tamás

Hogyan őrizzük meg fiatalságunkat?
Azt tapasztalom, hogy amíg régen nem volt kérdés az öregkor, mert a
generációk egészet alkottak, úgy a mai világban egyre nagyobb ellentétek
feszülnek közöttük. A fiatalok nem értik az idősebbeket, az idősebbek pedig
nem tudnak lépést tartani a fiatalsággal. Egyre mélyebb a szakadék, pedig olyan
jó lenne újra együtt egységben lenni!
Testünk, bár az orvostudomány és a
szépségipar számos megoldást kínál,
mégis változik. Hiába próbáljuk
fiatalítani
különböző
praktikákkal.
Elhasználódik, megöregszik. Ismerjük az
itt fáj, ott fáj érzést…már semmi nem
olyan, mint régen. Meglassulunk,
visszahúzódunk. Az igaz, hogy a testünk
állandóan hanyatlik az évek folyamán,
de vajon a lelkünk is öregszik? Nos, a
Szentírásban olvashatjuk, hogy a lélek örök és kortalan. Napról-napra képes
megújulni. De hogyan!?
Az Istentől távol élő ember a lelki halál állapotában tölti mindennapjait.
Olyan, mint egy kómában fekvő beteg. Mit tesz Jézus a halott Lázárral? Beszél
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hozzá, úgy eleveníti meg. Mert Isten beszél Igéjén keresztül a kortalan lélekhez.
Képes mindig megújítani, ki tudja hozni halott állapotából. Figyeljünk ezért az
Úr tanításaira!
Éljünk az Úr közelében! Imádkozzunk, de ne csak önmagunkért! Lássuk meg
a világ számos gondját-baját és azzal álljunk a Megváltó elé! Ez közelebb visz
hozzá és eltereli gondolatainkat a magunk testi-lelki nehézségeiről.
Az ember társaslény. Ott van a vágy a szívünkben, hogy találkozzunk,
beszélgessünk egymással. A templom falai között nemcsak Igét hallgathatunk,
hanem megélhetjük a közösségbe való tartozás felemelő érzését. Ezek az
együttlétek örömmel töltenek el, megújítanak és felfrissítenek.
Akiket megkeserítenek a nehézségek, azok megöregszenek. Hogyan
védekezzünk ez ellen? Úgy, hogy keressük az Urat. Úgy, ahogy az örökéletű
angyalok is az Ő fényességében fújják a harsonákat a Mennyben. Mert aki
egyszer találkozik vele, meglátja szentségét, megtapasztalja szeretetét, attól
fogva csak Őt csodálja és elfelejti önmagát sajnálni. Belelátunk az Isten
dicsőségébe és ez fiatalít. Krisztus dicsőségét látni, ez maga az örök fiatalság.
Öregen és betegen is lehet fiatal valaki, ha a lelke Krisztust dicséri. Akinek
az Úr hosszú életet ad, az legyen üde, lelkileg szép, mert az Isten ebben
gyönyörködik, ilyennek akarja látni.
Isten országában nincsenek szegények, gazdagok, öregek vagy fiatalok, csak
üde fiatalok. Legyünk ennek élő példái! Hirdessük az Úr dicsőségét a 92.
Zsoltár szavaival:
Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libánoni cédrus.
Az Úr házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain.
Öreg korban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak,
és hirdetik: Igaz az Úr, kősziklám ő, akiben nincs álnokság!
Mucsy Katalin

Kegyelettel emlékezünk elhunytainkra
2013. december ( Előző számunkból kimaradt, elnézést kérünk a hozzátartózóktól! )
Demény Lajos, (élt 90 évet);
Pintér Ernő, (élt 70 évet)
2014. március
Jensen Ildikó Júlia, (élt 96 évet);
Pintér Sándorné Kovács Anna, (élt 89 évet)
2014. április
Bencze György, (élt 60 évet);
Sikár Jánosné Boncziday Erzsébet, (élt 76 évet);
Gál Béláné Búzás Irén, (élt 87 évet);
Alföldi Zsigmond, (élt 87 évet);
Csík Sándorné Juhász Julianna, (élt 88 évet);
Domonkos Sándor, (élt 73 évet)
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Nyugodjanak békességben!
„Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örökélet
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róma 7, 23)

Köszöntjük házasságot kötött testvéreinket
2014. április

Mádi Imrét és Seres Éva Orsolyát

„A szeretet soha el nem fogy.” (1 Kor 13, 8)

Köszöntjük a megkereszteltet
2014. április

Kovács Kincsőt;
Baráth Viktóriát;
Ceglédi Ádámot

„Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.”
(Zsoltár 127, 3)

Köszöntjük a konfirmáltakat
Bodnár Ádámot, Csiki Katát, Dániel Istvánt, Filip Mátét, Gál Dalmát,
Lutzer Bencét, Lutzer Lilit, Mándi Natáliát, Molnár Anna Ildikót,
Schiller Rebekát, Schiller Saroltát, Simon Balázst, Simon Tamarát,
Szabó Gyöngyit, Szabó Viktort, Szőgyényi Júliát
„Légy hű mindhalálig és néked adom az élet koronáját.” (Jelenések 2, 10)

Gyülekezeti rövidhírek, beszámolók kiemelt alkalmakról
Ebben a rovatunkban a gyülekezet elmúlt időszaki legfontosabb kiemelt
alkalmairól, szolgálatairól, illetve várható eseményeiről tudósítunk. Oly sok
minden történik, amiről a testvérek, vagy sokan közülünk nem is értesülünk.
Kossuth téri bábcsoport vendégszoglálata gyülekezetünkben – 2014. április 4.
A bátran „testvérgyülekezetnek” nevezhető Budapest Pestszentlőrinc
Kossuth téri Református Egyházközség bábcsoportja szolgált nálunk
evangéliumi előadással. Köszönjük az áldott szolgálatot.
Őrbottyániak látogatása gyülekezetünkben – 2014. április 13
Folytatva az immár több esztendőre visszatekintő hagyományunkat, idén is
nagy szeretettel fogadtuk a Juhász Zsófia Református Szeretetotthon
(www.szeretetotthon-orbottyan.hu) gondozottjait és az általuk végzett szívhez
szóló „húsvéti” szolgálatot. A gyülekezet a megjelentek és a távolmaradó
gyermekek számára is ajándékcsomaggal, majd az istentisztelet után
szeretetvendégséggel kedveskedett. A szeretetvendégségen jót beszélgethettünk
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a régről ismert gyerekekkel, akik jól eső módon számon tartják a gyülekezetünk
és közösségünk tagjaival kapcsolatos szép emlékeiket. Jó érzés, hogy fontosak
vagyunk egymásnak. A felajánlásokat és a vendéglátással kapcsolatos
szolgálatokat ezúton hálásan köszönjük. Adventkor mi látogatjuk majd meg
barátainkat és testvéreinket az otthonban. „Aki az ilyen kisgyermekek közül
egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be; és aki engem befogad, az
nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött.” (Márk 9, 37)
Konfirmáció – 2014. március 30.
Hálát adván örvendezünk a szép számban (16 fő) konfirmált fiatalnak.. A
konfirmandusok két éves felkészülés végére tették fel a pontot hitük és
hitvallásuk megerősítésével. Adja Isten, hogy ne legyen hiábavaló az ő esküjük
és felelősségvállalásuk az Úrban, hogy megmaradjanak közösségünkben, mint
gyülekezetünk bár ifjú, de felnőtt tagjai és hogy gyümölcstermő bizonyságtevői
legyenek Krisztus Urunknak a világban. A szép rendben lezajlott esemény
fényképeit gyülekezetünk honlapján, a konfirmáltak névsorát pedig ezen
lapszámunk köszöntő rovatában lehet megtekinteni. „Légy hű mindhalálig és
néked adom az élet koronáját.” (Jelenések 2, 10)
Gyermekeink anyák napi szolgálata – 2014. május 4.
Apróságaink és a gyülekezeti gyermekmunkában szorgoskodó
asszonytestvéreink nagy örömet szereztek a gyülekezet anyáknapi
ünnepeltjeinek. Az anyák áldásos tevékenységét méltató és a gyermekvállalásra
buzdító igehirdetés után a kicsik verses-énekes szolgálattal kedveskedtek
gyülekezetünk minden anyukájának, nagymamájának és leendő édesanyának. A
sok influenzás megbetegedés sem tudott gátat szabni annak az igyekezetnek,
hogy a gyermekek saját kezével – az egy héttel korábban egy szombat délutáni
baba-mamás alkalmon – készített színes papírvirágokkal kedveskedjenek az
istentisztelet végén. Jó volt látni az ajándékozók és a megajándékozottak közös
örömét. Hálás köszönet illeti a szervezők és segítők fáradozását. Az alkalomról
készült fényképeket a honlapon lehet megtekinteni.
Az anyaság felemelően csodálatos és nagy feladat, mert a gyermek világra
hozatalának a vállalásával (és az örökbe fogadással is) az anya a Teremtő Isten
„jobbkezévé”, szolgálójává válik. „Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr
teljesítette kérésemet, amivel hozzá folyamodtam. Ezért most én is, kérésemnek
megfelelően felajánlom őt az Úrnak. Legyen egész életére az Úrnak ajánlva!”
(1 Sámuel 1, 27-289)
Gyülekezeti szeretethíd – 2014. május 17.
„Gyülekezetünk ismét befogadta a Református Egyház országos jelentőségű
programjának, a Szeretethídnak gondolatát. Idén a tavalyi alkalomtól az
időjárás miatt némileg eltérő módon az Alacskai úti Idősek Otthonába
látogattunk el. Jó volt látni az örömöt és a hálát sokszor nagyon magányos
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idősebb és beteg testvéreink arcán. A hat kisgyermek különösen megmelengette
az otthonlakók szívét. Áldott bizonyságtétel volt. Utána meglátogattuk,
valamint süteményekkel és gyümölcsökkel láttuk el nehéz sorsú
gyermektestvéreinket az AGA gyermekotthonban. Az Úr által megáldott
eseményt a résztvevőkkel a közösen elfogyasztott ebéddel zártuk, „szolgálathoz
szól az ebéd” mottóval. „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel,
hanem cselekedettel és igazsággal.” (1 János 3, 18)

Ünnepi alkalmak pünkösdkor
Június 2-6., 18.00 – „ünnepelőkészítő” evangelizáció Takaró Tamás
esperes szolgálatával
Június 8., vasárnap, Pünkösd, 10.00 – ünnepi úrvacsorás istentisztelet
Június 9., hétfő, Pünkösd hétfő, 10.00 – ünnepi úrvacsorás istentisztelet

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

Közeljövő más kiemelt alkalmai (részletek hirdetve lesznek)
Június 15., vasárnap, 15.00 – Évzáró gyermekünnepség, szeretetvendégség
Július 18-20. – Gyülekezeti csendes napok Vámosmikolán
Július 28 – Augusztus 1. – 5 napos gyülekezeti gyermeknapközi

Imádság Szentlélekért
Zúgó szél, mennyei vihar,
jöjj a Lélek lángjaival!
Isteni erő van tenálad,
tégy vele most nagy, szép csodákat.
Erőddel a szíveken zúgj át,
és szellőztesd ki minden zugát,
szellőztess ki országot, népet
az egész nagy földkerekséget.
Söpörd el a bűnt, a gyanakvást
s tedd, hogy végre szeressük egymást.
Hiába pénz, ravaszság, fegyver,
csak nyomorult marad az ember.
Rajtunk hatalmat Te vehetsz,
újjá, tisztává Te tehetsz,
s bevetheted a szíveket
égi maggal, hogy szeretet,
igazság, szépség dús virága
illatozzon szét a világba.

A Föld ne gyilkos atombomba
dühére, de szent viharodra
rendüljön boldog félelemmel.
Te légy mennyei mentő fegyver,
földrengés, mely nem ront, de épít,
pusztítás, mely tisztít és szépít,
vihar, mely alkot, tűz mely éltet
embert, családot, földet, népet.
Hiába pénz, ravaszság, fegyver,
csak nyomorult marad az ember!
S milliók kérnek, mert belátják:
nem segít más, csak az imádság,
a könyörgés. "Jöjj, szent vihar,
ég tisztító lángjaival,
söpörd e a bűnt, a gyanakvást,
add, hogy végre szeressük egymást,
s mint a táj, ha eláll a zápor,
ragyogjon föl a Föld orcája
a béke tiszta sugarától!"
Bódás János
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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

