
 
 

Mit keresitek a holtak között az élőt? 
„Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.” 

(Lukács 24, 5-6)
„De menjetek el, mondjátok meg tanítványainak és Péternek, hogy előttetek  

megy Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta néktek.”   (Márk 16, 17)

A jeruzsálemi temetőben beindul egy világra szóló vallási halottkultusz. A 
sírban nyugvó Jézus életében olyan nagy formátumú személyiség volt,  hogy 
halálos  veresége ellenére  méltó arra,  hogy százezrek és  milliók újra  és  újra 
megemlékezzenek  róla,  mint  egy  elbukott,  ámde  gyönyörű  eszme  jeles 
képviselőjéről.  Úgy  néz  ki,  hogy  ügye  másodvirágzásnak  indul,  szigorúan 
emléket ápoló keretek között. Hasonlóan ahhoz, ahogyan a síita muzulmánok 
vehemensen ápolják megölt imámjuk emlékét. A Jézus jelenség nem tűnt volna 
el, csak átalakult volna emlékét, tanítását őrző kegyeletté. Jézust nem tudja a 
világ elfelejteni, de a kísértő igyekszik őt az élet felől a vallásos balzsamozás 
felé terelni. 

Ezzel a háttérrel értjük meg az angyal élesen kemény szavát, amelyet a Jézus 
testét  balzsamozni  igyekvő  asszonyokhoz  intézett:  „Mit  keresitek  a  holtak  
között az élőt?” 

Próbáljunk három kérdésre választ adni a jó megértés érdekében. 
1. Mit jelent Jézust a holtak között keresni?   

Egy  passzív,  visszahúzódott  vallásos  létformát.  Jézus  ügye  vesztésre  áll, 
lassan kikopik a világból,  de mi még fontosnak tartjuk őt, tanításainak szép, 
lelket  nemesítő emlékét  hűségesen  ápoljuk.  Az  élet,  a  kultúra  megértéséhez 
még mindig szükségünk van a Biblia bizonyos, előremutató tanításaira. Ez az 
ún. kultúrkeresztyénség. Ezt a kedves, de hazug gondolkodást ítéli meg Jézus 
szava: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön” (Máté 28, 18). Az 
emléket balzsamozó keresztyénség éppen ezzel nem számol. Ő valóban él és  
uralkodik! 

2. Mi a következménye az emléket ápoló vallásosságnak?   
Az  evangéliumot,  az  ember  teljes  és  tökéletes  megváltását  csupán  ideig, 

óráig ható balzsammá, pici lelki vigasszá alacsonyítja. Jézus élete ezáltal szorul  
ki  az  életből  (és  a  közéletből).  Ez  pedig  az  egész  társadalom  lelki  
immunrendszerét  gyengíti.  Napjainkra  sajnos  ez  már  nagyrészt  be  is 
következett.  Mivel  az  Életet  (aki  Jézus)  sikerült  visszavezetni  a  holteszmék 
világába, a valóban halált hozó eszmék és ártó gondolatok erősen életre kaptak.  
Már nem Jézus a feltámadás és az élet (János 11, 25), hanem a vagyon, a profit, 
a  siker,  és  bármi  más.  A transzcendenst,  a  földön túlit  pedig régi-új  idegen 
tanítások  töltik  meg.  A megváltásban  gyökerező  feltámadáshitet  felváltja  az 
ősök kultusza, azoké, akik „ott fenn vigyáznak ránk”. A szellemhit újra felütötte 
fejét  és  kötöz  meg  embereket.  A lélekvándorlás  tanának  népszerűsödése  is 
anomáliákhoz, lelki rendetlenséghez és önbecsapáshoz vezet. Gondoljuk csak el 
milyen következménye lehet annak, ha valaki elveszített szerettének lelkét egy 
másik, idegen emberben fedezi fel. Így válik élővé az Isten által egyértelműen 
utálatosnak és halálosnak ítélt szellemvilág kultusza. 

3. Kicsoda a feltámadott és hol keressük őt?   
Kezdeném az utóbbival. Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy kicsoda Ő valójában, 

szükséges, hogy jó helyen keressük. Nem Jeruzsálemben, az emlékek helyén, 
hanem Galileában az élet földjén. Ha úgy jövünk hozzá ezen az ünnepen is, 

hogy  csupán  egy-két  szép  és 
elgondolkodtató gondolatra várunk, 
ha valami kis segítséget várunk ott, 
ahol  életünk  kereke  akadozik,  ha 
megelégszünk  egy  kis  vallásos 
érzéssel,  ünnepélyes  révülettel, 
akkor  még  mindig  csak 
Jeruzsálemben  vagyunk.  Jézus 
képletesen szólva övéit  Galileában 
várja. Ő nem a transzcendens világ 
egyik  posztos  segítője,  néha 

fodrozódó lelkivilágunk istápolója. Ő az élő és feltámadott Úr. 
Keressük hát  őt  ott,  ahol  a teljes megújulást,  megváltást,  az élet  teljes és  

radikális evangéliumi átértelmezését kapjuk. Ahol megtapasztaljuk a feltámadás 
erejét az ige halk és szelíd szavában a Szentlélek által. Ott ahol életünk alapvető 
iránya megfordul, a halálból az élet felé. 

Aki szándékosan,  újra és újra csak a kegyelet  helye felé indul,  mert  nem 
vágyik többre a jóleső emlékezésnél, az nem juthat el a megújult élet helyére. 

Jézus ezen az ünnepen is ezen a helyen vár bennünket, amikor közli velünk 
önmagát igéjében és az úrvacsora áldott közösségében. 

„Az ünnep utolsó napján felállt  Jézus és így kiáltott: ha valaki szomjazik  
jöjjön hozzám és igyék.” (János 7, 37)

Kiss László lelkész 
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Meg kell halnunk és halott mivoltunkból fel kell támadnunk! 
„Még nem értették ugyanis az Írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül.”  

(János 20, 9)
A Húsvétot megelőző böjti időszaki elmélkedéseim, mindennapi hitéletem és 

gyülekezeti   létünk  „Isten  tükrében”  való  vizsgálgatása  közben  lettem arra 
figyelmes,  hogy  hitünk  –  békességünk,  szeretetünk,  gyümölcstermő 
képességünk stb.  –  gyengeségének fő oka az,  hogy  még nem támadtunk fel  
kellő bizonyossággal a halottak közül, sőt ami ezzel igencsak összefügg, még  
meg sem haltunk kellőképpen, hogy feltámadhassunk.

Az biztosnak látszik (Jézusra tekintvén), hogy feltámadni csak azután lehet, 
hogy már meghaltunk, de talán nem tévedünk nagyot, ha azt vélelmezzük, ez a 
két  fontos,  az „érme két  oldalát„ képviselő jelenség lényegében egy időben, 
szimultán módon történik. Fontos azt is leszögezni, hogy ami a mai individuális 
világi,  mondhatni  nem-hívő  nyelvezet  szerint  életet  jelent,  az  Isten 
szempontjából halált, és fordítva, ami Isten szemszögéből életet jelent, azon a 
világ halált ért. Igazság azonban csak egy van, mégpedig Istené.

Ejtsünk először mégis néhány szót arról, hogy nem csak majd egyszer kell 
meghalnunk testileg is, hanem lehetőleg minél előbb meg kell halnunk a testnek 

és  léleknek  is.  Mielőtt  bárki  kárt 
tenne  magában  (ami  főbenjáró 
bűn),  szeretném  hangsúlyozni, 
hogy  itt  nem  a  de-facto, 
igazságügyi  orvosszakértő  által 
megállapított  halálról,  hanem 
nagybetűsnek  vélt  énünk  (ami 
testiség  és  lelkiség)  haláláról, 
vagyis  közérthetőbben 
önimádatunk,  önakaratunk, 
önvágyódásunk,  Pál  apostoli  ó-
emberünk  megöldökléséről,  ismét 
más  megközelítésben  „tetszhalotti 
mivoltunk  meghalásáról”  van  szó. 
Mert amíg az  ó-emberségünk van 
uralmon,  addig  nincs  helye 

bennünk  az  új-emberségnek,  mert  az  egyik  kizárja  a  másikat.  „Senki  sem 
szolgálhat két úrnak...” (Máté 6, 24). És mi a jele annak, hogy még mindig nem 
vagyunk jó értelemben halottak, hogy még mindig az ó-emberség dominál? Hát 
például  az,  ha Isten és az Ő ügye jobb esetben csak a második,  hogy telve 
vagyok sérelemmel, mulandó dolgok iránti vágyakozással, embertársaim iránti 
lenézéssel, gyűlölettel, haraggal, hogy titokban, de sokszor teljesen nyíltan is 
azt kívánom, „legyen meg az én akaratom”, hogy mindent megteszek, csak ne 

kelljen azt tennem, amit Ő mond. Én, én és megint csak én.
Ez így nem mehet tovább! Ha ezt már látom, ha ezt már értem, akkor az már 

valamiféle látás, akkor valami, vagy inkább valaki már kézen fogott. „Ő pedig 
a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette kezét, és  
megkérdezte: Látsz-e valamit? Az felnézett és így szólt: Látom az embereket,  
amint jönnek-mennek, de mintha fákat látnék.”  (Márk 8, 23-24) Ez már Isten 
kegyelmi érintésének ajándéka. Amikor segítő kezet kapunk a magunkkal való 
szembenézéshez  és  végeredményben  a  magunkkal  való,  végeredményét 
tekintve visszafordíthatatlan leszámoláshoz. Az érintés, az újjáteremtés nem a 
mi  érdemünk,  hanem az  énünkre  telepedő árulások,  tévedések,  hazugságok, 
önbecsapások, testi-lelki terhek és szenny tömkelegét feloldó, lényegében pedig 
akaratunkat,  énünket,  önazonosságunkat  Istenbe  (oda,  ahová  mindig  is 
tartoztunk) visszavezető, minden értelmet felülhaladó Szeretet munkája. Azé a 
Szereteté,  amely  úgy  nyilvánult  meg,  hogy  értünk  -  érted  testvérem 
személyesen is (!) - Isten, a neki mindennél drágább, bűntelen egyszülött Fiát 
(lényegében Önnönmagát) áldozta a kereszthalál kínjai között, hogy mi, akik 
reá tekintünk, az örök halál torkába ne essünk.(János 3, 16)

A mi  részünk,  hogy elfogadjuk és ne hunyjuk be szemünket,  amikor már 
dereng valami a félhomályban, amikor már sejtjük, hogy Jézus mellett van a 
helyünk, hanem tovább menjünk, kezdjünk el lépegetni, még akkor is ha esetleg 
hasra esünk. Hogy hagyjuk, hogy egyre több rejtegetett, de életünket hosszú 
ideje megnyomorító, fájó, kezeletlen és elfertőzött seb kerüljön Isten gyógyító 
kezei (Igéje) alá. Igen, így lesz a meghaltból élő, mikor gyenge, ambivalens,  
törékeny, halandó énségünket felváltja a dicsőséges, győzedelmes, örökkévaló – 
Isten  és  Jézus  Krisztus  -  Lelkéből  való  részesedés  békessége,  nyugalma, 
időnkénti megbotlás után is feltápászkodni képes istenképmás.

Ne féljünk meghalni magunknak és élni Istennek, ne féljünk felcserélni ó-
emberségünket az új-emberségre, a bizton semmivé foszló mulandóságokat a 
garantáltan  mindent  nyújtó  örökkévalóra,  az  álboldogságot  az  igazi 
üdvbizonyosság  örömére,  a  poros  és  élettelen  vallásosságot  az  igazi 
gyümölcstermő  hívő  életre,  a  magunknak  való  élést  az  Istennek  és 
embertársaimnak való odaszánásra, a magányosságot a közösségi-gyülekezeti 
életre, a mindig csak kapást az adásra, az első helyet az utolsóra.

Itt van az idő, hogy meghalljunk és feltámadjunk! Jézus már megtette, mi se 
késlekedjünk!

Borkó Tamás
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Bánátiné Saci: Nagypéntek után... Gondolatok
Üldözték, mert tiszta, bűn nem volt benne.
Egy szebb világ talán vele már menne...
Látom az udvart, hol kínnal fizettek,
Verték, köpdösték, és közben nevettek.
Futottak mind, kik vele vacsoráltak.
Nem tettek semmit, csak jobbára álltak.
Úgy szerettem volna én is ott lenni,
Vagy legalább most valami jót tenni!
És ég az arcom, ahogy rám néz hosszan,
Szolgálat helyett csak szögeket hoztam.

(Máté Krisztike gyűjtéséből)

Lelkészi jelentés - 2014. évről
1. Kiemelkedően  fontos  esemény  a  templom felszentelése  óta  nem volt 
gyülekezetünkben.  Nyugodt  mederben  haladtunk,  de  nem  eseménytelen 
esztendőt  hagytunk  magunk  mögött.  Istennek  adunk  hálát  megtartó 
szeretetéért. 

2. Hosszú  kihagyás  után  újra  tartunk  gyülekezeti  csendes  hetet 
(Vámosmikolán) és gyermekhetet. Késő ősszel elkezdődött a templomépítés 
második ütemének építése (falak felhúzása). 

3. Lelkipásztort  egyre  aktívabb  munkatársi  közösség  veszi  körül.  Akad 
bőven  segítőkéz  a  különböző  szolgálatokban.  Állandósult  és  jól  bevált  a 
vasárnapi  istentisztelet  után  tartott,  rendszeres  szeretetvendégség.  Szépen 
járnak  istentiszteletre,  gyakran  látni  új  arcokat.  A  keresztkérdések 
tanfolyamon az idén 18 fő vett részt. A gyülekezet erősebb és családiasabb 
lett.  Láthatóan  jól  érzi  magát  az  új  templomban.  Ifjúságunk is  izmosodott 
némileg. 

4. A  hétköznapi  alkalmak  látogatottsága  kicsiny.  Teljesen 
elvasárnapiasodtunk. Kivétel ez alól a keresztkérdések interaktív bibliaórája. 
Bár elég sok gyermeket  keresztelünk (az idén 29-et)  ahhoz képest  kevés a 
gyermek istentiszteletre járó gyermekek száma. 4-5, a gyülekezetbe beépült 
család  gyermekei  járnak  rendszeresen.  A konfirmáltak  közül  1-2  kivételtől 
eltekintve  mindenki  kikonfirmál.  Jelenleg  171  gyermeket  érünk  el  az 
oktatással,  de ezen, belül botrányosan kevés a kötelező hit- és erkölcstanra 
beíratottak száma. 
Lelkipásztor  egyre  inkább  látja,  hogy  szükség  van  egy  adminisztrátor 

beállítására ahhoz, hogy az ügyek gördülékenyen haladjanak. 
5. A missziói  munkaközösség  (különösen  a  látogatói  csoport)  aktívan, 
sokszor  magát  is  szervezve  szolgál.  A honlap  szerkesztése,  az  internetes 
hírháló  kiépítése  szépen  halad  előre.  Folyamatos  a  kisgyermekes  szülők 
látogatása,  hívogatása  alkalmainkra,  a  gyermekalkalmakra és  a  baba-mama 
körre. 
Gyermekmunkára az előzőekhez képest nagyságrendileg többet költünk. 

6. Diakóniai szolgálatunk is háládatosan izmosodott. Gyülekezetünk egyre 
jobban hordozó közösségé lett. Különösen hitünk cselédeinek szükségét láttuk 
meg.  Jelentős  összeggel  támogattuk  elszegényedett  testvéreinket  az 
ellehetetlenült  családokat  és  a  hajléktalanokat,  akik  bekapcsolódtak 

közösségünk  életébe.  Az 
Őrbottyáni  Otthont  is 
támogattuk  ajándékokkal  és 
karácsonykor  a  református 
nevelőszülői  hálózat  55 
gyermekének  készítettünk 
csomagot  a  Nyilas  Misi 
program  keretében. 
Támogattuk  a  Fogyatékosok 
Otthonát,  mellyel  rendszeres a 
kapcsolatunk.  Ebben az évben 
is nagy csapattal vettünk részt 

a - Szeretethíd - akcióiban. 

7. Anyagi  helyzetünk  szerény,  de  biztonságos.  A legtöbb  területen  nőtt 
bevételünk /különösen a perselypénz dolgában. A templomépítést illetően 2 
testvér adott millió forintot meghaladó összeget. 2013-ban és 2014-ben egy 
kisebb önkormányzati támogatást leszámítva nem kaptunk egyházi és állami 
támogatást, ennek ellenére a két év alatt közel 12 millió forintot költöttünk az 
építkezésre. 

8. 7.5  milliós  szerződést  kötöttünk a  kivitelezővel  az  építkezés  második 
ütemének  falazási  munkáira.  2015  nyaráig  elkészülnek  a  választófalak,  a 
pillérek és a koszorú. 

9. Az  iskolai  hitoktatás  eddiginél  is  körültekintőbb  megszervezése.  A 
vasárnapi gyermek istentisztelet kor szerinti differenciálása (megőrző, kicsik /
5-7 év/ és a 8-12 évesek). 

Célunk a házi közösségek beindítása és erősítése. 
Kiss László lelkész 
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Gyereksarok
Ez alkalommal a Feltámadás Ünnep fontosabb eseményeivel kapcsolatos  

játékos feladatok várnak rátok.(1. és 2. feladat forrása:Bibliai Kalandtúra  
honlapja, www.bibliakalandtura.hu )

1. Utolsó vacsora

Sok  gyülekezetben  még  ma  is  kenyérrel  és  borral  emlékeznek  Jézusra. 
Gondold végig az alábbi kérdéseket  (ha szükséges, nyugodtan kérdezd meg 
szüleidet):

• A gyülekezetedben hogy hívják ezt az alkalmat? /a) kenyérszaporítás; 
b) áldozás; c) úrvacsora; d) szent lakoma/

• Mikor szokott lenni ilyen alkalom?
• Láttál-e már és vettél-e már részt ilyen alkalmon? 
• Miben  hasonló  és  miben  más  a  gyülekezeti  alkalom  és  a  Lukács 

evangéliuma 22, 14-23 verseiben leírt utolsó vacsora?

2. Keresztrefeszítés

Ha elolvasod az evangéliumok akármelyikének ide vonatkozó részét, látni 
fogod, hogy Jézusnak rosszakarói az egyik legfájdalmasabb, legkegyetlenebb 
halálnemet választották. A keresztyén gyülekezetek gyakran használják a 
kereszt jelképét, mert a kereszt Jézus értünk hozott nagy áldozatát jelképezi. 
Hajtogasd meg a saját papírkeresztedet úgy, hogy veszel egy akármilyen méretű 
téglalap alakú lapot az alábbiak szerint.

3. Feltámadás

Krisztus kereszthalála nem vetett véget a történetnek, hiszen harmadnapon, 
ahogy  meg  is  mondta,  feltámadt.  A  történet  képének  kiszínezése  közben 

végiggondolhatod, hogy mit jelenthetett ez a tanítványoknak Jézus halála után. 
Elolvashatod közben János evangéliuma 20, 1-10 verseket.

Kegyelettel emlékezünk elhunyt testvéreinkre
2014. december Kozma Károly, (élt 73 évet); 

Horváth Ferencné  Asbóth Ilona Vilma, (élt 102 évet); 
Pál Sándor, (élt 85 évet)

2015. január Menyhárt Mihály, (élt 72 évet);
Silye Miklós, (élt 69 évet);
Kósa Kálmánné  Máté Erzsébet, (élt 93 évet)

2015. február Slusny Ferdinándné  Zsida Jolán, (élt 94 évet);
Keresztes Józsefné  Sipos Rozália, (élt 91 évet);
Pető Julianna, (élt 82 évet)

„Csak Istennél csendesül el lelkem, Tőle kapok segítséget.„ (Zsolt. 62, 2) 

Köszöntjük házasságot kötött testvéreinket 
2015. január Minkov Attila és Rédei Judit 

Farkas István Tamás és Kelemen Gabriella 
2015. február Kalmár Róbert és Kalmár-Horváth Erika 

„Jobban boldogul kettő, mint egy, fáradozásuknak szép eredménye van.„
(Prédikátor 4, 9) 

Köszöntjük felnőtt konfirmandusainkat
2015. január Midrák György 
2015. február Harsányi Zsoltné  Kocka Mónika Erzsébet 

„Légy hív mindhalálig és néked adom az élet koronáját.„ (Jelenések 2, 10) 
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Gyülekezeti rövidhírek, beszámolók kiemelt alkalmakról
Rovatunkban  a  gyülekezet  elmúlt  időszaki  legfontosabb  kiemelt  

eseményeiről,  alkalmairól,  szolgálatairól,  illetve  várható  eseményeiről  
tudósítunk. Oly sok minden történik, amiről a testvérek nem is értesülnek.

Takarítószolgálat – minden hónap első szombatja
Első  helyen  illeti  hála  a  templomot  mindenkoron méltó  állapotban  tartók 

fáradtságot nem ismerő, „szélben-esőben-napsütésben” szolgálatát. Nem lehet 
eléggé  hangsúlyozni,  hogy ez  a  havi  hálaáldozat  milyen  jelentőséggel  bír  a 
gyülekezet életében. Köszönjük, köszönjük, köszönjük. „Mert a nekünk adott  
kegyelem  szerint  különböző  ajándékaink  vannak,  eszerint  szolgálunk  is.”  
(Róma 12, 6a)

KK tanfolyam – 2014. ősz (10 alkalom)
Igen  szép  számmal  tartottuk  meg  a  tavaly  őszi  KeresztKérdések 

tanfolyamunkat.  Az  immár  történelmi  hagyománnyá  nemesülő  alkalmunk 
gyülekezeti  életünk fontos  utánpótlásává és hitéletünk igazi  erősítésévé vált. 
Lassan felsorolni is nehéz, hány testvérünk jutott valódi hitre a 10 hetes, Márk 
evangéliumát  interaktív  módon  feldolgozó  tanfolyam  során.  Vannak,  akik 
többször újra járták, mert az odaszánt idő és az aktív részvétel miatt annyira  
más,  mint a hagyományos Bibliaórák. Isten tartsa meg idén ősszel is  induló 
sorozatunkat.  Jó  hír,  hogy  idén  már  a  konfirmandusok  is  korosztályuknak 
megfelelő  7  alkalmas  KK  tanfolyammal  készülnek  hitük  megerősítésére. 
Hálásak vagyunk Istennek és az Ő kijelölt szolgálóinak. „ A hit tehát hallásból  
van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.” (Róma 10, 17)

Adventi vásár – 2014. december 14.
Úgy látszik,  szintén hagyomány,  hogy évről-évre  egyre  több felajánlás  és 

adomány érkezik karácsonyt  megelőző jótékonysági vásárunkra.  A gyerekek, 
idősek,  valamint  fogyatékos  testvéreink  megvendégelésének, 
megajándékozásának  így egyre  fontosabb  forrásává  válik  ez  az  igen  fontos 
esemény.  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 karácsonya – 2014. december 14-15.
Ismét  teltházzal  ünnepeltük  a  gyerekek  (gyülekezeti  gyereket,  hittanosok, 

nevelőszülői hálózatosok, fogyatékos gyerekek) karácsonyát. A gyerekalkalom 
rengeteg  kicsi  és  nagy  gyermek  gazdag  műsorával,  szeretetvendégséggel, 
Nyilas  Misi  csomag  átadással  (több  mint  50  csomag)  és  ajándékozással, 
tombolával  szolgált.  Isten  a  szervezési  nehézségek  ellenére  megáldotta  az 
alkalmat, de jövőre mindenképpen több szolgálót várunk. Ugyanígy az idősek 
„sokkal  csendesebb”  karácsonyán,  ebéddel,  kis  műsorral,  beszélgetéssel  és 

ajándékcsomagocskával kedveskedtünk magányos, idős testvéreinknek. Fontos 
odafigyelnünk  azokra,  akikre  más  nem  figyel.  „Bizony  mondom  nektek,  
valahányszor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is az én legkisebb testvéreim  
közül, velem tettétek meg.” (Máté 25, 40)

Juhász Zsófia Szeretetotthon meglátogatása – 2014. december 19.
Tavaly is voltunk Őrbottyánban, az örökbe fogadott csoportunknál. Mindig 

nagy szeretettel  várnak  bennünket.  A súlyosan  fogyatékos  gyermekek  nagy 
örömmel fogadják az ajándékcsomagot, különösen a benne lévő édességeket. 
Nagy  öröm  ez  számukra.  Mi  is  várjuk  őket  húsvétkor,  amikor  előadással  
szolgálnak gyülekezetünkben. Tavaly a gyermekkarácsonyunkon is csodálatos 
táncprodukcióval,  versmondással,  énekkel  emelték  az  alkalom  színvonalát. 
„Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be, és aki  
engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött.” (Lukács 9, 48)

Gyülekezeti imaközösség – 2015. január 3.
Újévköszöntő  jelleggel  megtartottuk  évzáró-évnyitó  imaközösségünket, 

legnagyobb  meglepetésünkre  a  tavalyit  jelentősen  meghaladó  résztvevői 
számmal.  Hálát  tudtunk  adni  a  tavalyi  évben  elvett  ajándékokért  és  neki 
ajánlottuk  az  idei  évünket,  annak  szolgálatait,  hitünk  megerősítését  kérvén. 
Kérjük  a  testvéreket,  hogy  imádkozzanak  közösségben  és  magányban, 
egymásért  és  egyénekért,  „napsütésben  és  borúban”.  Szüntelen  hordják 
imádságban  a  gyülekezetet,  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 csendes délelőttje – 2015. január 17.
Szép számmal gyűltünk össze a szolgálók csendes, de munkás délelőttjén. Az 

igei  és  az  imában  való  megalapozás  után,  átbeszélvén  a  2014-es  év 
tapasztalatait,  szolgálatait,  alkalmait,  megalkottuk  a  gyülekezet  idei  évi 
munkatervét.  Úgy  döntöttünk,  hogy  a  tavalyihoz  képest  több  figyelmet 
szentelünk  a  gyerekek  és  ifjak  megtartására,  illetve  a  gyülekezet  vasárnapi 
jellegének  oldására  és  hétköznapi  alkalmak  erősítésére.  Sok  új  dolgot 
szeretnénk  cselekedni,  a  régieket  és  áldásosakat  sem  elhagyván.  Kérjük  a 
testvéreket,  hogy figyeljék felhívásainkat,  hirdetéseinket,  hogy minél  többen 
részt tudjanak venni a sok szolgálatban, bízván Isten áldásában. „Van itt egy  
gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyi embernek... Jézus  
pedig vette a kenyereket,  hálát adott,  és kiosztotta az ott  ülőknek,  ugyanúgy  
osztott a halakból is, amennyit kívántak.” (János 6, 9-11)

Gyerekistentisztelet 8-12 éveseknek – 2015. február 1-től
Isten  iránti  hálával  hirdetjük,  hogy  elindult  a  kisiskolások  vasárnapi 

gyerekistentiszteleti  csoportja  is.  Ezzel  egy  régi  adósságának  tesz  eleget  a 
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gyülekezet. A kezdőlétszám még nem túl nagy (7 fő), de a lelkesedés és az Ige 
ismerete hatalmas a gyerekeknél. A játékos, beszélgetős, éneklős, bibliaolvasós, 
interaktív alkalom a Bibliai Kalandtúra című könyv vezetésével halad hétről-
hétre. Kérjük a gyülekezet minden tagját, hogy adjanak hírt erről a lehetőségről  
a  környezetükben  és  hívogassanak.  „Neveld  a  gyermeket  a  neki  megfelelő  
módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” (Példabeszédek 22, 6)

Konfirmációs előkészítő, - és lesz KK tanfolyam 
Idén is lesz konfirmáció, amelynek ez évben új felkészítési „programmal” 

vágtunk neki. A hagyományos, ilyenkor szokásos hitoktatást ezúttal a felnőttek 
körében oly áldott  KK tanfolyammal, annak a kornak megfelelő, 7 alkalmas 
változatával  egészítjük  ki.  Egyre  nehezebb  elérni  a  gyerekeket,  a  gyerekek 
lelkét-szívét. Van, amiről a világ tehet, de Isten majd azt kéri számon, amit mi 
tehettünk  volna  és  nem  tettünk  meg,  elsősorban  azt,  hogy  odahozzuk 
gyerekeinket,  akármilyen  korúak is.  Ezért  felelősségünk,  hogy családi-baráti 
környezetünkben megszólítsuk a gyerekeket és szüleiket. Jézus pedig megáldja 
majd őket. „Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Márk 10, 16)

Ünnepi alkalmak Húsvétkor
Április 2.,   csütörtök, 18.00 Nagycsütörtök: ünnepi istentisztelet
Április 3.,   péntek, 10.00 Nagypéntek: úrvacsorás ünnepi istentisztelet
Április 3.,   péntek, 18.00 Nagypéntek: úrvacsorás ünnepi istentisztelet
Április 5.,  vasárnap, 10.00 Húsvét I. napja: úrvacsorás ünnepi istentisztelet
Április 6.,  hétfő, 10.00 Húsvét II. napja: úrvacsorás ünnepi istentisztelet

„Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt,  
mert feltámadt, amint megmondta.” (Máté 28, 5b-6a)

Közeljövő más kiemelt alkalmai (részletek hirdetve lesznek)
2015. május 24-25. Pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepe, úrvacsorás 

istentisztelettel
2015. május 29. Szeretethíd
2015. június 6. Bibliai Barangolások I. - Ismeretterjesztő csendesnap 

az Ó-szövetségről
2015. július 3-5 Gyülekezeti csendeshét, KISOROSZI (lehet jelentkezni)
2015. július 27-31 Gyülekezeti gyereknapközi ovisoknak és 

kisiskolásoknak ( lehet jelentkezni) 

Gyülekezetünk fontosabb állandó alkalmai
„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott  vagyok  

közöttük.” (Máté 18, 20)

Alkalmaink Résztvevők Technikai információk 

Vasárnapi 
istentisztelet

Felnőttek, gyermekek a 
közénekig 

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

Gyerekistentisztelet 
3-7 és 8-12 éves gyerekek  
külön foglalkozással

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

Ünnep-előkészítő 
istentiszteletek 

Felnőttek ünnepek előtt a meghirdetett 
napokon 18 órakor

Baba-mama kör Kisgyermekes szülők és  
gyermekeik

kedden 9 órakor várjuk a szülőket 
és gyermekeiket

Bibliaórák Felnőttek
hétfőn 18 órakor;
pénteken 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 
17 órakor

Konfirmációs 
felkészítő

12-16 éves gyerekeknek;  
felnőtteknek, igény szerint

vasárnap 14 órakor (októbertől 
Pünkösdig)

Keresztkérdések 
tanfolyam

keresők, hitben növekedni  
vágyók, nem csak 
gyülekezeti tagoknak

októbertől december közepéig 
10 alkalom a meghirdetett 
hétköznapon

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 
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