
Hova tűnt a Biblia?

„Amikor a király meghallotta a törvény igéit, megszaggatta a ruháját.”
 (II Krónika 34, 19)

Egy megdöbbentő eseményt ír le a Királyok és a Krónikák könyve: Jósiás
király  idején  az  elhanyagolt  templom  felújítása  közben  megtalálták  a
törvénykönyvet. Nem az ebben a megdöbbentő, hogy megtalálták, hanem az,
hogy  Isten  népének  Bibliája  eltűnt.  Nem  hirtelen,  hanem  lassan,  alig
észrevehető módon. Több mint 600 évvel a Sínai hegyi szövetség megkötése
után már senki nem emlékezett Isten szavára, a szövetségkötés alkotmányára,
Isten kijelentésére. 

A Biblia „eltűnése” mindig azzal kezdődik, hogy Isten népe egyre kevésbé
veszi  komolyan az  írást,  az  mind jelentéktelenebbé  válik,  s  végül  kikerül  a
köztudatból.  Először még olvasták,  hirdették,  de már  nem vették komolyan.
Később  már  inkább  dugdosták,  mert  a  papság  és  nép  kettős  életének

megítélésével  nem  szívesen
szembesültek.  E  folyamat  természetes
végállomása  a  Biblia  teljes
elhanyagolása,  elvesztése.  Senki  sem
kereste, senkinek sem hiányzott! 

Az  istenfélő  Jósiás  király
megszaggatta  ruháját,  amikor  olvasta  az
addig ismeretlen írást. Azonnal rájött arra,
hogy az megítéli egész életüket. Felmerül

a kérdés, hogyan élhet Isten népe Biblia nélkül? Valahogy vegetált, valamire
még emlékeztek a régi  szép időkből,  voltak egyházi  szokások,  de mindezek
annyira eltorzultak, hogy már nem voltak összhangban az Úr akaratával. Jósiás
ráébredt  a  keserű  valóságra:  amit  eddig  Isten  nevében  tettek,  az  mind
istentelenség volt. A király felolvastatta a törvényt a nép előtt, újra megkötötte a
szövetséget  az  élő  Istennel,  hosszú  sötétség  után  végre  a  teljes  igei
gazdagságában ünnepelte meg a páska ünnepét. Ez gyakorlatilag azt jelentette,

hogy a páskabárány,  a Megváltó előképe, vagyis a kegyelem és a megváltás
került a teológiai gondolkodás és az istenfélő életgyakorlat központjába.

   Lényegileg  ez  történt  a  Reformációban  is,  melynek  500  éves
ünnepségsorozata  éppen  most  kezdődik  el.  A századok  során  lassan  eltűnő
evangéliumi  gondolkodást  felváltotta  az  érdemszerzés  félelemből  táplálkozó
indulata és gyakorlata. Megtoldotta mindezt a pokollal való kemény fenyegetés,
és  felszínre  került  sok  igeellenes  tanítás  is.  A  teljesítmény  elnyomta  a
kegyelmet,  az  erőszakos  hatalomépítés  pedig  a  megváltás  örömét.  Bár  a
Bibliáról mindenki tudott, mégis nagyon kevesen olvasták. Természetesen sokat
beszéltek róla,  de  oly kevés  dolgot  tettek becsületesen az  Ige mérlegére.  A
Reformáció óriási vívmánya volt, hogy újra középpontba került a megváltás és
a hitből való megigazulás.

    A végére maradt az igazán izgalmas kérdés. Ma nem fenyegethet az a
veszély,  hogy  ismét  eltűnik  a  Biblia?  Látszólag  semmiképpen,  hiszen  a
Reformációt  követő  Biblia-bumm,  vagyis  a  Szentírás  népnyelvekre  való
lefordítása,  a  könyvnyomtatás  felvirágzása  és  a  világon  fellelhető  óriási
példányszám  ezt  már  nem  teszi  lehetővé.  A világhálón  néhány  kattintással
megjeleníthető  az  összes  fellelhető  Bibliafordítás.  Mégis  jogos  a  kérdés!  A
szentírás  felőli  túl  sok  vélekedés,  a  Biblia  kritika  széleskörű  elterjedése,  a
Szentírás  szétszedése  az  összerakás  legkisebb  reménye  nélkül,  a  Biblia
eltűnését  eredményezheti  mai  világunkban.  Az igazán nagy veszély azonban
még nem is igazán ez. 

A legrosszabb forgatókönyv az, ha ma is a templomban, az Egyházban, és
Isten népe között tűnik el a Szentírás. Ez meg hogyan lehetséges? Csak úgy,
mint  az  idézett  bibliai  korban.  Szép  lassan,  de  biztosan.  Látszólag  még
fennhangon  hirdetjük,  hivatkozunk  rá  lépten-nyomon,  de  már  nem vesszük
igazán komolyan.  Ezután valami  más  kerül  az  egyházi  és  a  kegyességi  élet
központjába.  Egy  kicsit  már  restelkedni  kell  az  Ige  miatt.  Halottam olyan
teológusok számára rendezett továbbképzésről, ahol már egy szó sem hangzik
el a Szentírásból, helyette egy gyertya előtt meditálnak. 

Ennél  már  csak  egy  szomorúbb  dolog  lehet,  ha  mi  evangéliumi
keresztyének  dugjuk  el  az  emberek  elől  a  Bibliát.  Ha  úgy  élünk,
képmutatóskodunk,  hogy hiteltelenné  tesszük Isten  kijelentését.  Ha  ezt  látja
környezetünk, nem fogja komolyan venni az Igét. 

Így lehet  a  Bibliát  fennen  lobogtatva  valójában  eltüntetni  a  Szentírást.
Istennek azonban ez ellen is van jó fegyvere. A semper reformári azt jelenti,
hogy mindig  lesznek az  írásnak  újra  felfedezői,  az  Ige  erejével  másokat  is
megújítani  kész  és  képes  emberek.  Mindig  lesznek  igaz  megtérők,  akiket
meggyőz és legyőz Istennek beszéde, amelyet ma sem lehet végleg eltüntetni,
vagy bilincsbe verni.

Kiss László lelkipásztor
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Nevezetes évet köszönthetünk

A protestáns világ 2017-ben ünnepli  a  reformáció kezdetének 500 éves
jubileumát, a Kárpát-medence reformátussága emellett saját hitvalló közössége
megalakulásának 450. évfordulóját is.

Luther  Márton  1517-ben  megjelent  95  tételével  indult  meg  immár
visszafordíthatatlanul  a nyugati keresztyén egyház megújulását  szolgáló vita,
mely még abban az évszázadban több protestáns felekezet és számos nemzeti
egyház létrejöttéhez vezetett. A reformáció mindemellett mozgatórugója volt a
XVI.  századi  Európa  legfontosabb  társadalmi,  politikai  és  kulturális
változásainak is, melynek hatásai napjainkig érezhetők, kimutathatók.

A történelmi  Magyarországon  előbb  a  reformáció  lutheri,  majd  svájci
(kálvini  és  bullingeri)  ága
terjedt  el. Magyar  református
közösségünk  kialakulásában
az  1567-es  debreceni  zsinat
tekinthető  mérföldkőnek,
melyen  a  svájci  (helvét)
irányzatot  követő
protestánsok  elfogadták  a
Második Helvét  Hitvallást  és
a Tiszántúlon létrehozták első

egyházszervezetüket. Történelmi okok folytán a magyar reformátusság ma több
országban és egyháztestben, de hitvallási egységben és testvéri közösségben él
egymással a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban.

E kettős jubileumot a 2009. május 22-én létrehozott Magyar Református
Egyház részegyházai közösen kívánják megünnepelni.  Emellett  protestáns és
katolikus testvéreinkkel együtt ünnepeljük Jézus Krisztus egyént és közösséget,
egyházat  is  megújító  munkáját,  valamint  közösen  kívánjuk  felhívni  egész
társadalmunk figyelmét a reformáció máig ható, ma is élő lelkületére. Hitünk
szerint a reformáció nem ért véget a 16. században, megújító lelkületét ma is
tapasztaljuk, mi is megélhetjük. 

A  reformáció  elmúlt  ötszáz  évének  megünnepléséhez  elengedhetetlen
visszatekinteni  azokra  a  történelmi  pillanatokra,  melyek  formálták
gondolkodásunkat és kultúránkat. 

A 15-16.  század  fordulójára  Európa-szerte  teret  hódított  a  reneszánsz
világnézet,  mely  emberközpontúságával  állt  a  középkori  hagyományokkal
szemben, ezzel pedig egy változásokkal teli időszak köszöntött a kontinensre. A
földrajzi felfedezéseknek köszönhetően az európai embereknek tágult az ismert
világról alkotott képük és ez épp úgy befolyásolta a tudományokat, a filozófiát
és a gazdaságot, ahogy a vallást is.

Az  erkölcsi  és  etikai  válságba  került  római  egyház  belső  megújítására

irányuló  egyházi  reformok  sem  voltak  függetlenek  az  akkoriban  zajló
társadalmi változásoktól. Ez a megújulás Spanyolországból és Itáliából indult, a
régi  szerzetesrendek  reformálásával  kezdődött,  majd  különböző  vallásos
társulatok megalapításával folytatódott. A 16. század elejére megnőtt az egyházi
egyetemekre járó fiatalokban az igény arra, hogy reformmozgalmakon keresztül
újítsák meg  a  katolikus  egyházat,  pontosabban hogy visszatérjenek a  Biblia
üzenetéhez.

E változások között  nőtt  fel  Luther  Márton  (1483-1546),  aki  Ágoston-
rendi szerzetesként szembesült a kor egyházának nehézségeivel. 95 pontjával,
melyben  az  egyházi  berendezkedést  bírálta,  nem  egyházszakadást  tervezett
előidézni, csupán a vágyott megújuláshoz, a romlatlan bibliai tanításhoz való
visszatéréshez szeretett volna közelebb kerülni (innen a reformáció elnevezés).
Terveivel  ellentétben  azonban  tételeit  nem  újításként  fogadták  a  katolikus
egyházon belül,  hanem egyenesen eretnekséggel vádolták. Az őt ért  vádakra
újabb és újabb írásokkal reagált, melyek egyre inkább mélyítették a szakadékot
közte és gyarapodó követői, illetve a katolikus egyház között. Tanait nem volt
hajlandó visszavonni, majd az őt fenyegető pápai bullát híveivel tűzre vetette.
Ezzel nem csupán a pápaságtól szakadt el, hanem elvált a római egyháztól is.

A keresztyén tanítás forrásául kizárólag a Szentírást ismerte el, tagadva az
egyházi  hagyomány Bibliával megegyező értékét  (sola Scriptura). Ez alapján
két  szentséget  (keresztség,  úrvacsora)  tartott  meg  a  hagyományos  hétből,
elvetette a szentek tiszteletét, a középkori egyházi rendet és nem értett egyet az
úrvacsora  katolikus  értelmezésével. A lutheri  alapokra  épült  tanítás  szerint
egyedül  Isten  kegyelméből  (sola  gratia)  és  egyedül  a  hit  által  (sola  fide)
juthatunk  el  az  üdvösségre.   A  tanítását  továbbgondoló  német  és  svájci
reformátorok tanait Kálvin János (1509-1564) foglalta össze egy következetes
rendszerbe, mely az isteni kegyelemről vallott felfogás tekintetében túlhaladta
elődeit.  E  gondolatok  nyomán  élesen  elkülönült  a  reformáció  lutheri
(evangélikus) és helvét (református) ága. 

A  reformáció  megváltoztatta  az  emberek  gondolkodásmódját,  egyre
fontosabbá  vált  a  személyes  Isten-kapcsolat,  de  a  nemzeti  identitás  is. A
katolikus egyház vezetői megkerülhetetlennek találták a megújulási mozgalmak
erejét, ezért a tridenti zsinaton (1545-1563) átfogó reformprogramot dolgoztak
ki.  Célzott  válaszokat  fogalmaztak meg azokban a  kérdésekben,  melyeket  a
reformáció  követői  felvetettek,  megszilárdították  az  egyházfegyelmet  és
hangsúlyozták a lelkipásztori szolgálatot.  Sajnos azonban a vágyott egységet
sem a katolikus egyházzal, sem a reformáció mellett állók között nem sikerült
helyreállítani. 

A magyarországi reformáció első időszaka a 16. század közepéig tartott,
ekkor  a  wittenbergi  egyetemről  hazatért  diákok  és  az  új  tanokat  elfogadó
katolikus papok Luther tanításait hirdették. A helvét reformáció az 1550-es évek
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elejétől  a  magyar  reformáció  történetére  is  hatással  volt.  Az  első,  helvét
irányzatot követő magyar reformátor, a gyulafehérvári kanonokból prédikátorrá
lett Kálmáncsehi Sánta Márton volt, aki a svájci hitújító gyakorlatok nyomán a
tiszántúli templomokból eltávolította az oltárokat, szobrokat és festményeket.

Magyarország 15. és 16. századi történetén is láthatók a katolikus reform,
a reformáció elterjedése és az ellenreformáció hatásai. A 16. század elején a
reformáció volt az az irány, mely kézzelfogható válaszokat adott a társadalom
különböző  rétegeinek  kérdéseire,  mely  biztos  pontnak  tűnt  a  politikai  és
egyházi struktúrák átalakulása és bomlása során.

Hazánkban  a  reformáció  terjedését  a  mohácsi  csata  elvesztésének
fájdalma,  illetve  a  török  hatalom  térnyerésének  következtében  kialakuló
politikai válság és a katolikus egyházi struktúrák pusztulása is elősegítették. A
reformáció  adta  válaszok  és  lehetőségek  hatottak  a  Kárpát-medence
gondolkodóira és a következő századokra is. 

A  cikk  a  Magyarországi  Református  Egyház  500  éves  jubileumot  ünneplő  honlapon
(http://reformacio.ma/#reformacio)  található  ismertető  anyagok  felhasználásával  készült.
További információkért, hírekért, programokért, kvízjátékért keresse fel a honlapot.

Borkó Tamás

Emlékezés Országh Péter testvérünkre                                    

 „Mert úgy szerette Isten a világot,  hogy egyszülött  Fiát adta, hogy aki
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!”   (János 3, 16)

 

  Első emlékképem Péterről a 90-es évek közepe tájáról való, amikor is
mint  egy  kedves  mosolygós  apuka  két  megszeppent  csemetéjét  maga  előtt

terelgetve és bátorítva megjelent a vasárnapi
szemeretelepi  gyermekalkalom  kezdetén.
Mint  elmondta  legfontosabb  szülői
feladatának  tekinti,  hogy  gyermekei  Jézus
közelében az Ő megismerésében nőhessenek
fel.  Később,  testvérivé  és  barátivá  vált
kapcsolatunk során hamar kiderült, hogy nem
csak a saját gyermekei lelki fejlődését viseli a
szívén.  Második  emlékképem  ugyanis  az,
amikor  egy  gyermeksereg  baktat  Péter
otthona felé a kertek alatt,  ahol  is az épülő
templom  okozta  helyszűke  miatt  a

gyermekalkalmak  voltak  megtartva,  s  már  mint  házigazda  ő  személyesen
foglalkozott a kicsik lelki életével.

Péter  lakása  házi  bibliaóráknak  is  otthont  adott,  ahol  komoly

“problémamegoldó” férfibeszélgetések zajlottak a Szentírás tükrében. 
Aztán sorban egymás után tolulnak fel  az emlékek:  a  Vasárnapi  Iskola

Szövetség keretein  belül  a  gyermekkardiológián  tartott  vidám,  de  olykor
viszontagságos  alkalmakról,  a  Gedeon  Társaság  tagjaiként  történt  kórházi,
iskolai, idősek otthoni közös bibliaosztásokról, és az előtte és utána elmondott
imádságokról a kiosztott  bibliákért,  valamint a Szentírást kézhez kapó, és az
azt  elutasító emberekért, lelkekért!

Nagyon  sokan  keresték  őt,  segítségét,  tanácsát  kérve  a  környezetéből,
ismeretségi  köréből  is.  Ajtaja  mindenki számára nyitva volt  és  mindenkinek
szívesen a rendelkezésére állt, de a legfőbb tanácsa mindig az volt: Kérd Jézus
segítségét, gyere imádkozzunk. Ő igazán megélte azt amit másoknak tanácsként
ajánlott,  úgy  vállalkozásában  a  legnagyobb  pénztelenségében  vagy
kilátástalanságában,  majd  az  utóbbi  idők  gyógyíthatatlan  betegségének
szorításában  is  példát  mutatott  nekünk  abban,  ami  élete  mottója  volt:  Bízd
életed Krisztusra.

  Végül mint ahogy ő is, úgy a család és a gyülekezet közössége is az Úr
ígéretében teljes szívvel megbízva engedte el őt oda, ahova majd reménység
szerint mi is menni szeretnénk!

Urunk,  hálás  szívvel  mondunk  köszönetet  neked Péter  testvérünk  földi
életéért,  amely  élet  által  oly  sok  örömmel  és  áldással  gazdagítottál  meg
bennünket!

„Ne  nyugtalankodjék  a  ti  szívetek:  higgyetek  Istenben,  és  higgyetek
énbennem! Az én Atyámnak házában sok hajlék van... És ha majd elmentem, és
helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy
ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” (János 14, 1-3)

Nagy-Pál Ferenc

Evangelizációs meghívó

„Jöjjetek  énhozzám  mindnyájan,  akik  megfáradtatok  és  meg  vagytok
terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Máté 11, 28) 

Jézus  ezekkel  a  szavakkal  hívogatta  magához  a  korabeli  embereket.
Nekünk,  Jézus  modern  kori  tanítványainak  meggyőződésünk,  hogy egyedül
Jézus képes az embert a (bűn)terhek alól felszabadítani, a megfáradt lelkeket
felüdíteni. A szabadítás, a megkönnyebbülés és felüdülés mindig azzal kezdődik
– ezt saját tapasztalatból tudhatjuk – amikor az ember elkezdi hallgatni Jézus
beszédét. Bizonyos vagyok afelől, hogy az Ő hívása ma éppúgy érvényes, mint
akkoriban  és  valószínűleg  időszerűbb  is,  mint  valaha  bármikor.  Ezért
gyülekezetünk templomában  2016.  november 7-től  november 10-ig 18 órai
kezdettel  evangelizációs  estéket  szervezünk.  Az  evangelizáció  szolgálatát
Pocsai Vince, beregszászi lelkipásztor fogja végezni. 
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Azzal  a  reménységgel  hívogatunk  erre  az  alkalomra,  Jézus  közelébe
minden testileg-lelkileg megterhelt,  elfáradt,  kiégett,  vagy Jézust  egyszerűen
„csak”  megismerni  vágyó  embert,  hogy az  igehirdetést  hallva  megérti  Isten
iránta  táplált  forró  szeretetét  és  megtapasztalja  a  Jézussal  való  találkozás
gyümölcsét: a megnyugvást, a valódi békességet és az elmúlhatatlan örömöt.
Jeremiás  próféta  szavai  jutnak  most  eszembe,  amikor  így  szólt  nagy
szorongattatásában:  „Ha  eljutott  hozzám  igéd,  én  élvezettel  forgattam  a
számban, igéd vidámságot szerzett  nekem és szívbeli  örömöt” (Jeremiás. 15,
16a).  Adja  Isten,  hogy minél  többen átélhessük ezt  a szívbéli  örömöt,  ezért
hívogassunk bátran másokat is!     Suga Gábor

Köszöntjük házasságot kötött testvéreinket

Május-szeptember Szélig Vilmos és Rácz Sarolta
Herk János és Czövek Ilona
Szurdi István és dr. Czimbalmos Csilla
Béki Gábor és Kiss Barbara
Gyenge Károly és Dombi Dorottya
Tóth Tamás és Fehér Eszter

"Légy hű mindhalálig...” (Jelenések 2, 10) 
 

Köszöntjük a megkeresztelteket 

Május-szeptember Rudi Dorka, Németh Dominik Márk, 
Lévai Tamás, Takács Kolos, Nagy Noel Dominik, Vincze Márk,
Deczki Dóra, Marosvölgyi Milán, Maldrick Boglárka Lilla, 
Kovács András Árpád, Lakatos Valentino Roland, 
Horváth Noémi Borbála, Szabó Gábor (felnőtt)

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket….” (Márk 10, 14)
 

Örvendezünk a konfirmáltjainknak

Ifjak: Bereczki Lili, Széles Izabella, Petrecz Dorottya, 
Petrovics  Fanni  Mária,  Iszlai  Áron,  Magyar  Árpád  Zsolt,  
Németh Dominik

Felnőttek: Csizmadia Anita, Witmann Dóra, Szabó Gábor
„Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki

értelmet kap.”   (Példabeszédek 3, 13)
 

Kegyelettel emlékezünk elhunytainkra

Május-szeptember Orr János (élt 71 évet), Klein Márton (élt 66  
évet), Jerolin Istvánné Endrődi Julianna (élt 72 évet), Nagy Károly (élt 
86 évet), Kovács István (élt 85 évet), Nagy István (élt 79 évet), Országh

Péter  (élt  72  évet,  gyülekezetünk presbitere  volt),  Márton  Istvánné  
Hegedűs Gizella (élt 90 évet), Magos Gyula (élt 61 évet), Basa József 
(élt  76  évet),  Vajda  Károlyné  Erdei  Erzsébet  (élt  78  évet),  Iszlai  
Gyuláné Szép Lenke (élt 83 évet, gyülekezetünk hűséges tagja volt),  
Dávid Lajos (élt 77 évet), Schafer Mártonné Szabó Zsuzsanna (élt 79 
évet), Oláh Csaba (élt 69 évet), Kalmár Imre (élt 82 évet), Varga Ferenc
(élt 58 évet), Mráz Györgyné Hegyi Éva (élt 64 évet), Szűcs József (élt 
88 évet), Kostyák László (élt 88 évet), Kalmár Ferenc (élt 69 évet).

Nyugodjanak békességben!
„Teljes a diadal a halál fölött!” (I Korintus 15, 54)

Gyülekezeti rövidhírek, beszámolók kiemelt alkalmakról

Rovatunkban  a  gyülekezet  elmúlt  időszaki  legfontosabb  kiemelt
eseményeiről, szolgálatairól, illetve várható eseményeiről tudósítunk. Oly sok
minden történik, oly sok áldásban van részünk, amiről a testvérek, vagy sokan
közülünk  nem  is  értesülünk.  Számtalan  más  is  történik,  igyekszünk  az
eseményekről élő bizonyságtételekben is beszámolni.

 Takarítószolgálat – minden hónap első szombatja
Első helyen  illeti  hála  a  templomot  mindenkoron méltó  állapotba  hozó

takarítók  fáradtságot  nem  ismerő,  „szélben-esőben-napsütésben”  szolgálatát.
Istennek tetsző hálaáldozat ez.

„Íme eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek
a cselekedete szerint.” (Jelenések 22, 12)

 Alapítványi hírek
A  Szemeretelepi  Református  Alapítvány  kuratóriumának  tagjai  hálás

szívvel  köszönik  az  idei  évben  eleddig  kapott  támogatásokat.  A  jelentős,
sokszor évente többszöri egyéni támogatások mellett kiemelendő az idei SZJA
1 százalékos felajánlások nagysága is.  Idén ugyanis ezen a jogcímen rekord
nagyságú  összeget  kapott  az  Alapítvány,  591.290  forintot.  Mindezen
hozzájárulások  fényében,  a  korábbi  várakozásunkkal  ellentétben,  az  AGA
gyermekotthon  felnőtt-gondozottjának  tanulmányain  felül,  idén  alkalmunk
adódik a templom folytatódó építését, illetve a hátrányos helyzetű testvéreink,
valamint  a  gyermekek és  idősek karácsonyi  ünnepségének támogatására.  Az
Alapítvánnyal kapcsolatos információkat, történéseket az alapítvány honlapon
lehet megtekinteni az alábbi linken: http://refszemeretelep.hu/alapitvany/ 

„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (Apcsel 20, 35)

 Építkezési hírek
Az építkezés, ha jobban megnézzük a templom teljes épületét, még nem
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zárult le. Isten csodálatos ajándéka, hogy annyi év megfeszített adakozása és
annyi emberi fejjel megmagyarázhatatlan adomány után belátható közelségbe
kerültünk  a  teljes  beruházás  befejezéséig.  Ugyanakkor  az  urnatemető  és  a
kiszolgáló épületek készültségi állapota, illetve a rendelkezésre álló erőforrások
nem teszik lehetővé, hogy hátra dőljünk. A következő, lényegében egybefüggő
és  nem  darabolható  etaphoz  mintegy  23  millió  Ft  forrásra  van  szükség,
amelyből  pillanatnyilag  mintegy 11  millió  Ft  áll  rendelkezésre.  Továbbra  is
várjuk ezért a testvérek adományait.

„…visszajött mindenki, akit a szíve arra indított, és a lelke arra ösztönzött,
és elhozta az Úrnak tett felajánlását a kijelentés sátrának elkészítéséhez…” 

(II Mózes 35, 21)

 Ifjak és felnőttek konfirmációja – 2016. május 16.
Idén pünkösdkor 7 ifjú és 1 felnőtt konfirmáció történt gyülekezetünkben.

Ezen kívül  idén  még  két  további  felnőtt
erősítette  meg  elhatározását,  hogy
Krisztus  egyházához  tartozzon.  Hálás  a
szívünk,  hogy  e  világban  tapasztalható
folyamatok  ellenére  az  Úr  mindig
gondoskodik  szomjazó,  megtérő
gyermekekről.  Adja  Isten,  hogy  a
fogadalomtétel  őszinte,  mély  és  tartós
elhatározás legyen. Hálásan köszönjük az

ifjak  és  felnőttek  felkészítésében  elöljárók  szolgálatát.  Az  ifjúsági
konfirmációról készült fényképek megtekinthetőek a honlapunkon. 

„Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló,
hogy  mivé  leszünk.  Tudjuk,  hogy  amikor  ez  nyilvánvalóvá  lesz,  hasonlóvá
leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában.” (I János 3, 2)

 Szeretethíd – 2016. május 16.
Gyülekezetünk idén se volt  tétlen, mikor a Magyar Református Egyház

„szeretethíd”-építésére mozdult meg. Tavalyhoz hasonlóan most is a gyengék,
magányosok,  magukra  hagyottak  felé
fordultunk,  hogy  valamit  adjunk  számukra
abból,  amiből  mi  is  részesültünk  az  Úrtól.
Örömmel  fogadtak  bennünket  a  Fővárosi
Önkormányzat  alacskai  úti  idősek Otthonában,
ahol  csodálatosan  összemelegedtünk  a
vendéglátóinkkal,  rendeztünk  egy  kis
szeretetvendégséget  és  még  az  énekkarunk  is

szolgált. Voltunk a gloriett telepi AGA Gyermekotthonban is, ahol szervezett
formában  ugyan  nem  tudtunk  találkozni,  de  különleges  egyedi
kapcsolatépítésekre adott lehetőséget az Úr. Hisszük, hogy nem csak számukra

volt fontos a látogatás, hanem számunkra is. Jó volt, hogy kicsik és nagyok is
fontosnak érezték ezt  a szolgálatot.  Adja Isten,  hogy ne csak kampányszerű
legyen a mi odafigyelésünk. 

„Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az
erőtlenekről  gondoskodni,  megemlékezve  az  Úr  Jézus  szavairól.  Mert  ő
mondta: "Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20, 35)

 Gyülekezeti csendesnapok, Kisoroszi – 2016. június 23-26.
Idén  is  rendkívül  tartalmas  csendesnapokban  volt  része  a  Kisorosziba

„kiránduló” gyülekezeti  közösségnek.  A Szentendrei  sziget  északi  csúcsánál
elhelyezkedő településen gyakorolhattuk a közösségi együttlét minden elemét.
Együtt  utaztunk-érkeztük,  együtt  keltünk-feküdtünk,  együtt  étkeztünk és ami
legfontosabb, együtt hallgattuk és beszéltük meg a csendesnapokra számunkra
előkészített igei üzeneteket. Idén a Jelenések könyvének 2. és 3. részének a hét
gyülekezethez szóló levelén keresztül, „Hét csillag, hét gyertyatartó” mottóval
kerülhettünk  közelebb  az  Úrhoz.  A  családosok  gyerkőcei  pedig  játékos,
játszóteres, kirándulásos igei alkalmakkal erősítették kapcsolatukat Istennel. Az
Ige  mellett  azonban  jutott  idő  esti  éneklésre-zenélésre,  kirándulásra  a
szentendrei skanzebe, fürdőzésre a Dunában, labdarúgó EB meccs nézésére is
és sok-sok beszélgetésre. Isten iránti hálával gondolunk a vendéglátókra (Pályi
Péter lelkész), a szervezőkre, az igehirdetőkre és a csoportvezetőkre, valamint a
résztvevők szolgálataira.

„Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon!” 
(Jelenések 3,21a)

 Gyermekek nyári napközije – 2016. július 25-29.
Idén  a  tavalyihoz  hasonlóan  két

korosztályos  csoporttal  tartottuk  meg
gyermeknapközinket.  Az  ötnapos,  alapvetően
óvodás és kisiskolás gyermekeknek szervezett
igei  alkalom  ezúttal  is  játékos,  kézműves,
énekes, sportos formában zajlott. Hálás szívvel
köszönjük a szolgálattevők Úrban való áldott
fáradozását és a gyerekek lelkesedését.

„Engedjétek  hozzám  jönni  a
kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.”
(Márk 10, 14)

 Marcaliban voltunk – 2016. szeptember 11.
Isten népének természetes  létformája  a  szolgálat.  Elfogadjuk az  erősek

támogatását,  ugyanakkor  mi  is  készek  vagyunk  segíteni  a  nálunknál
gyengébbeken. Már régóta tervezzük, hogy egy kicsi és gyenge gyülekezetet
támogassunk,  patronáljunk.  Ebben  az  évben  Isten  kegyelméből  ez  is
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bekövetkezett.  Szeptember  11-én  presbitériumunk  és  gyülekezetünk  11  fős
küldöttsége látogatást tett a Marcali Missziói Egyházközségben. A lelkipásztor
és  a  gyülekezet  nagy szeretettel  fogadott  minket.  Közösen  vettünk  részt  az

istentiszteleten,  majd  arról
beszélgettünk,  hogy  miként  tudjuk
megtölteni  tartalommal  a  két
református  gyülekezet  kapcsolatát.
Elmondták, hogy mostani állapotukban
minden  segítséget  hálásan  fogadnak,
mégis  a  legnagyobb  segítség  az,  ha
érzik, hogy lélekben, imádságban velük
vagyunk és jelenlétünkkel is bátorítjuk
őket.  Válaszunkban  elmondtuk,  hogy

valójában ezzel egymást kölcsönösen tudjuk gazdagítani. A megbeszélés után
ízletes pörkölt került az asztalra és oldott, testvéri beszélgetés követte az ebédet.

Urunk tegye áldottá a megszületett kapcsolatot! - Kiss László lelkipásztor

Könyvajánló:    Lysa TerKeurst: Kiborulva

A Szentírás  Szövetség  kiadásában  most  megjelent  könyvet  elsősorban
nőknek  ajánljuk,  akik  Isten  Igéje  alapján  szeretnének  iránymutatást  kapni
konfliktusaik kezeléséhez. A szerző az egyesült államokban élő keresztyén író,
előadó, női körök szolgálatvezetője és olyan nehéz kérdésekre keresi a választ,
hogy  „Hogyan  lelhetünk  békességre  nehezen  működő  emberi
kapcsolatainkban? Hogyan kommunikáljunk úgy, hogy arra se a kapcsolataink,
se  mi  magunk  ne  menjünk  rá?  Hogyan  lehetséges  olyan  helyzetekben
nyugodtnak  maradni,  amikor  nincs  befolyásunk  a  dolgok  kimenetelére?”  A
könyv gyakorlatias módon,  sok-sok személyes példa segítségével  tárgyalja a
fenti kérdéseket, ráadásul igen barátságos áron.

Közeljövő más kiemelt alkalmai (részletek hirdetve lesznek)

Hamarosan itt  az ADVENT és annak gazdag alkalomsorozata. Terveink
között  szerepel  többek  között  az  immár  szokásosnak  mondható  adventi
koszorúkészítés, az adventi vásár, az őrbottyáni látogatás, a gyerekek és idősek
karácsonyának megszervezése.  Az adventi  naptárat  hamarosan plakáton és
szórólappal, illetve a soron következő alkalmakat istentiszteleteken is fogjuk
hirdetni. Adja Isten,  hogy a  Karácsonyra lélekben és  testben is  felkészülve,
hitben cselekedve készüljünk.

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 10 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

Női bibliaóra
Felnőtt 
asszonytestvéreink

minden hónap 3. vasárnapján 
17 órakor

Konfirmációs
felkészítő

12-16 éves gyerekeknek; 
felnőtteknek, igény szerint

vasárnap 15 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
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