VÁRUNK
A SZEMERETELEPI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET KIADVÁNYA
VI.évf. 1.szám

2017. április

A megváltás következményei
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Ján 3,16)
1. A missziói parancs komolyan vétele
Jézus megváltó szeretete nem egy emberé, nem egy szűkebb csoportra
vonatkozik, hanem átöleli az egész világot. Ez azt jelenti, hogy kötelesek
vagyunk arra, hogy válogatás nélkül mindenkinek bizonyságot tegyünk
Krisztus megváltó szeretetéről. Nincs jogunk válogatni, bárkit önkényesen
kirekeszteni az Örömhírből! A világ meglévő bűneit nem rajtunk kéri számon a
mi Urunk, de azt igen, hogy készek voltunk-e a bizonyságtételre. Igazából
örömteli dolgokról kell beszélnünk, mégis sokszor nehezünkre esik. Miért van
ez? Biztosan tapasztaltuk már, hogy az örvendetes híreket szinte alig várjuk,
hogy elmondhassuk a másiknak, akkor miért blokkolunk le a legjobb hír
elmondása előtt? Sokszor már előre félünk a visszautasítástól, mert valójában
mi sem hiszünk igazán a szeretet, a jó hír erejében. Szóljunk bátran, félelem
nélkül!
2. Isten igaz megismerése
Krisztus áldozatából Isten két alapvető tulajdonsága ismerhető meg.
Tökéletes szeretete és igazságossága. Mind a
kettő botrány a világiasan gondolkodók
szemében. Milyen Isten az, aki csak így tudja
dolgait elintézni, hogy önmagán ejt halálos
sebet? Sokak szemében a szeretet, az áldozat a
gyöngeség jele, és ezért nézik le a Krisztus útján
járókat. Mások úgy okoskodnak, hogy Jézus
nem halhat meg, mert az ellentmondana isteni
mivoltának. A Sátán,
Isten
ellensége
előszeretettel mutatja magát nagy teológusnak.
Egyszer még maga Péter is megdorgálta Jézust,
mikor haláláról és feltámadásáról szólt. „Ez nem eshet meg veled”- mondta.

Jézus válaszában a Sátán szócsövének nevezte tévelygő tanítványát. Az
okoskodók és botránkozók soha nem ismerik meg Isten halálos szeretetét, amíg
meg nem térnek.
Krisztus tökéletes áldozatában azonban felragyog Isten tökéletes
igazságossága is. Ezt sem szereti mindenki hallani. Senki sem üdvözül alanyi
jogon, szerencse, vagy teljesítmény által. Aki kikapcsolja életéből ezt a
legszentebb áldozatot, semmi jóra nem számíthat. Azt az embert Isten kénytelen
lesz a rideg tények alapján megmérni és megítélni. Ennél pedig nincs
félelmetesebb! Isten ugyanis tökéletes, és csak a tökéletes megoldást fogadhatja
el, ez pedig nem más, mint Krisztus tökéletes áldozata. Ez a mi egyetlen
reményünk.
3. Döntésünk felelőssége
A világ megváltásának bejelentése egyben személyes döntésre késztet. A
legnagyobb szeretetet sem lehet bárkire ráerőszakolni. Sokan gondolják, hogy
nem kell dönteniük, mert elég, ha majd egyszer Isten, az igaz bíró dönt róluk,
aki előtt minden ember élete nyitott könyv. Jézus azonban pont az
ellenkezőjéről beszél. Én döntöttem melletted, fogadd el, és kövess engem. Azt
szeretném, hogy tanítványom légy, aki mesterével élő és szeretetkapcsolatban
van. Erre a személyes kapcsolat megélésére hív minket a mi Urunk ezen az
ünnepen. Jertek én Atyámnak áldottai! Kívánok boldog ünnepeket!
Kiss László lelkipásztor

A szerelmes vőlegény
A régi időkben az apa választott menyasszonyt a fia számára, majd a fiú az
apai házhoz saját épületrészt épített, felkészítette a hajlékot jövendőbelije
fogadására, és elment megkérni választottja kezét, s eljegyezte őt.
A Nagycsütörtök eseményei ezt a régi szokást idézik. János
evangéliumának 13. része így kezdődik: „Közeledett a páska ünnepe, és Jézus
tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához.
Szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig.” Jézus készülve a
kereszthalálra és a mennybe való visszatérésre az övéire gondol, akiket
mindvégig szeretett. Előtte áll a legnagyobb borzalom, hogy bűntelenként kell
meghalnia és elviselnie az Atya haragját az övéi bűnei miatt, és mégis tele van a
szíve szeretettel. Előtte áll az öröm, hogy ismét mennybeli övéivel lehet, és ő az
e világban élő övéire gondol. A szerelmes vőlegény gondolata így forog
szüntelen menyasszonya körül.
Holott ez a menyasszony valamikor parázna volt: romlott és hűtlen, mint
Gómer Hóseás próféta könyvében. „Nem ismerte fel, hogy én adtam neki
gabonát, mustot és olajat. Ezüstöt is bőven adtam neki, meg aranyat, amit ők
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Baalra költöttek.” (Hós 2,10) Nem marad el a büntetéssel fenyegetés:
„Megbüntetem azokért a napokért, amelyeken a Baaloknak tömjénezett,
gyűrűvel és nyaklánccal ékesítette magát, úgy ment a szeretői után, engem
pedig elfelejtett – így szól az Úr.” (Hós 2,15) És akkor jön a megdöbbentő
kegyelem pillanata: az Úr megkönyörül: „Azért most én csábítom őt: elvezetem
a pusztába, és szívhez szólóan beszélek vele. … Ott majd úgy válaszol nekem,
mint ifjúsága idején, mint amikor kijött Egyiptomból. Azon a napon férjednek
fogsz hívni – így szól az Úr –, és nem hívsz többé a Baalodnak.” (Hós 2,16-18)
Ilyen a szerelmes vőlegény: keserű csalódással látja menyasszonya
hűtlenségét, büntetést tervez, s mégis a végén azt mondja: elcsábítom és szívhez
szólóan beszélek vele. Mert akkor
majd ismét hű lesz hozzám, a szíve
visszatér hozzám, és ismét helyreáll
közöttünk a megromlott kapcsolat.
„Eljegyezlek
magamnak
a
hit
ajándékával, és megismered az Urat.”
(Hós 2,22) - ígéri a féltőn szerető Isten.
Ez ugyanaz a szeretet, amellyel
Jézus gondol az itt e világban élő
övéire Nagycsütörtökön. Az övéire,
akit Atyja választott ki. Ez ma is így van: ahogy régen a menyasszonyt az apa
választotta ki, ma is az Atya választ, és hív el. Az, hogy kit hív ki a sötétségből
a világosságra, a halálból az életre, az Ő szuverén döntése. „Mert őbenne
kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és
feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben.” (Ef 1,4)
És ahogy régen, ma is a Vőlegény készít hajlékot a menyasszony számára:
„És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam
mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” (Jn 14,3) Nincs
annál nagyobb boldogság, mint amikor a Vőlegény maga mellett szeretné tudni
menyasszonyát. Jézus így gondol az övéire. Pál írja: „Tudjuk pedig, hogy ha
földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált,
hanem örökkévaló mennyei házunk.” (II Kor 5,1)
És a kiválasztást és a hajlék elkészítését követi a lánykérés és az eljegyzés.
A Nagycsütörtök tulajdonképpen az eljegyzés metaforája. Jézus leveszi
felsőruháját, kendőt köt és megmossa a tanítványok lábát. A vőlegény
megtisztítja menyasszonyát minden szeplőtől. Ezért mondhatja az Énekek
éneke szerzője: „Mindened oly szép, kedvesem, semmi hibád nincsen.” (Énekek
4,7) Nem azért hibátlan, mert így született. A menyasszonyban semmi nincs,
ami szép lenne. De a Vőlegény szerelme és áldozata eltünteti a szeplőket.
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Ugyanígy nem tekint már Isten a mi romlottságunkra, hűtlenségünkre és
sorozatos szövetségszegésünkre, mert Ő az egyszülött Fia vérére tekint, amely a
mi összes szeplőnket és utálatos mocskunkat eltünteti. Krisztus így szerette az
egyházat, a tanítványait: életét adta érte. (Ezért mondja Pál azt is a férfiaknak az
efézusi levélben, hogy úgy szeressék feleségüket, ahogy Krisztus is szerette az
egyházat – Ef 5,25)
Az eljegyzéskor a vőlegény megajándékozza választottját. A
nagycsütörtöki történetben Jézus bőkezűen ajándékozza meg övéit.
Megnyugtatja őket: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek!” (Jn 14,27). Megígéri,
hogy minden kérésüket meghallgatja és teljesíti: „Ha valamit kértek tőlem az én
nevemben, megteszem.” (Jn 14,13) Védelmezi választottját, amíg távol lesz:
„Kérni fogom az Atyát és másik Pártfogót ad nektek.” (Jn 14,16) Megnyugtatja
az övéit, hogy hamar visszatér: „Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.”
(Jn 14,18) De fel is készíti őket a megpróbáltatásokra: „Eljön az óra, amikor
mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez.” (Jn
16,2) De Istenhez könyörög, hogy e megpróbáltatások között is Ő tartsa meg a
kiválasztottakat: „Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által!” (Jn 17,11)
Az utolsó vacsora tehát tulajdonképpen eljegyzési ünnep: Jézus együtt van
a tanítványaival és ez az asztalközösség előre utal egyrészt Nagypénteki
megfeszítésére („Mert ez az én vérem, mely sokakért kiontatik a bűnök
bocsánatára.” Mt 26,28), de előre utal arra a közösségre is, amikor a mennyben
együtt leszünk a mi diadalmas feltámadott Urunkkal. És Jézus Krisztus
visszatéréséről szólva is éppen a menyegző képét használja János a Jelenések
könyvében: „Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány
menyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék
fényes, tiszta gyolcsba: ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt
hozzám: Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének
vacsorájára!” (Jel 19,7-9)
Adjon a mindenható Isten ilyen készülődést a húsvéti ünnepre, halmozzon
el bennünket Krisztus az ő ünnepi ajándékaival, és ajándékozzon meg a vele
való boldog közösséggel!
Czibere Károly
A megtöretett kenyér, amely nem csak ötezernek elég…
Talán mindannyian, a gyerekekkel egyetemben, ismerjük az ötezer ember
megvendégelésének történetét. Nem is csoda, hisz mind a négy evangélistánk is
kitért rá. (Mt 14,13-21; Mk 6, 32-44; Lk 9,10b-17; Jn 6,1-15) Kevés történet
van, ami ennyire sok legyintést von maga után, amely pusztán egyszerűsége,
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alapvetősége és bizonyos tekintetben közönséges „materialitása” miatt annyira
üresen csenghet füleinkben.
Ha csak a mindennapi kenyérre gondolunk, vajon hányan lehetünk, akik
tudjuk, hogy mit ér az? Vajon hányan vagyunk, akik átgondoljuk, hogy mit
jelent az, hogy van kenyér és mit az, ha nincs? Megremeg-e a kezünk, amikor
kenyeret kell kidobnunk, elszégyelljük-e magunkat, mikor úgy viszik el a
tányérunkat, hogy egy fél megrágott kenyér vész kárba? Tudjuk-e, hogy mily
nagy áldás az, ha van mit enni? Legalább sejtjük-e, hogy nekünk miért van és
másnak meg miért nincs? Gondolunk-e arra, hogy ajándék az és az, hogy van
sokaknak, az nem a mi tehetségünk, ügyességünk érdeme, hanem Isten
ajándéka? Bizony ezek helyes értelmezése és megválaszolása nélkül nehéz
elhinni, hogy Jézus képes megszaporítani legfőbb testi táplálékunkat.
Elkezdünk morfondírozni, hogy mi a trükk, mi a szemfényvesztés, mi a
tudományos magyarázat! De elhinni, „istenbizony” nem tudjuk…
Ha itt megakadunk és ha itt megbotránkozunk, nincs utunk az ötezrek
megvendégelése történetének sokkal mélyebb, gazdagabb tartalmaihoz. Van
egy Kenyér, amely sokkalta fontosabb, amely nélkül legalább annyira halott és
reménytelen az élet, amely valódi, örök életre tápláló minőség. Ez a mennyből
leszálló kenyér (Jn 6, 58), a mennyei manna (II Móz 16,4.13-15), mely soha el
nem fogy és soha meg nem romolhat. Krisztus az, ahogy János fogalmaz: „Én
vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a
kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ
életéért, az az én testem.” (Jn 6,51) Ez az a kenyér, amit a tanítványok
segíthetnek kiosztani, amit a hívő emberek bizonyságtétellel az éhezők
asztalára tehetnek, de a sokaságon szánakozva és testének megtöretésével csak
Jézus tálalhatott fel.
Vajon miben más ez a Kenyér amaz kisbetűsnél. Amaz sokszor megtöretik
és kevésnek bizonyul, emez egyszer megtöretett és végtelenül szaporítható.
Nem négy és ötezernek elég, hanem ha szükség lenne rá és az éhezők kitárnák
szívüket, akkor mindannyiunknak. Amazért legtöbbünknek vérrel és verejtékkel
kell fizetnünk, emez ingyen és kegyelemből, ellenszolgáltatás nélkül
megkapható. Amaz rövid időre jó és romlandó, emez romolhatatlan. Amaz
hamisítható, lesilányítható, emez meg nem rontható. Amaz mennyisége és
tápértéke a megtöréssel csökken, emez megtöréssel mennyiségében és
minőségében is változatlan. Választanunk nem kell, mert mivoltunknak
mindkettőre
szüksége
van,
látszólag
a
megfogható
kenyérre
elkerülhetetlenebbül és sürgősebben, de valóságosan az örök Kenyérre
mindennél jobban. Nem is véletlen, hogy hagyományunkban a kenyér szent és
annak is kell lennie, mert titkot és misztériumot jelenít meg, mindezen
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különbségek ellenére.
Missziós parancsunk is van az igék által. Máté, Márk és Lukács esetében
szó szerint azonos formában és félreérthetetlenül: „Ti adjatok nekik enni!” Az
Atya megtörte szeretett Fiát, hogy áldássá legyen és megváltássá. Jézus
feltekintvén az égre, megáldotta és megtörte a kenyeret és átadta a
tanítványoknak. Használta azokat, akiket elhívott és azok bár döcögve és
csodálkozva, de engedelmeskedtek szavának. Később a Megtöretést követően a
tanítványok nem ötezreket, hanem számolatlanul osztották az élő Kenyeret, az
Úr áldásával romolhatatlan minőségben és mennyiségben. Adja Isten, hogy így
járuljunk az Ő asztalához és így vegyük szánkhoz a romolhatatlan megtöretett,
de feltámadott Kenyeret, valamint, ha már nem vagyunk magunk is végletesen
legyengült éhezők, vegyünk részt mi is az „ötezrek megvendégelésében”.
Borkó Tamás

„Én tehát úgy futok..” (I Kor 9,26a)
Kevesen tudják rólam a gyülekezetben, hogy néhány éve kedvtelésből
rendszeres futásra adtam a fejem. Miért éppen a futásra esett a választásom?
Egyfelől szerettem volna az egész napos irodai ülőmunka után kimozdulni a
szabad levegőre, másrészt olyan sportot kerestem, ami nincs helyhez kötve (pl.
uszoda, teniszpálya, tornaterem) és nincs
nagy felszerelésigénye.
Azért hozakodom elő ezzel a személyes
témával, mert szeretném megosztani a
kedves
Olvasókkal
azokat
a
tanulságokat, amiket Isten a futás révén
értetett meg velem, és aminek úgy látom,
hogy hasznát vehetjük a tanítványi
életben is.
1. Legyek éber és számítsak arra, hogy néha a legváratlanabb pillanatban
lép fel veszély (pl. kutyák, gödrök, gyökerek). – Gyakran a hívő életemben is
azért szerzek sebeket, mert nem vagyok eléggé „éles”, az ellenség támadására
felkészült.
2. Vannak olyan szakaszok és/vagy körülmények, amik lényegesen több
erőkifejtést igényelnek részemről, sőt kifejezetten szenvedést okoznak
számomra (pl. hosszú emelkedő, erős szembeszél, forróság). – Szükséges ezt
magyarázni? Ki ne élt volna át már nehezebb, sötétebb életszakaszokat, amikor
szó szerint küzdeni kell a hitünkért?
3. Az előre kitűzött táv teljesítése közben nem szabad megállni pihenni,
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mert kiesek a ritmusból, az izomzatom elmerevedik és félő, hogy nem érek be a
célba. – Ne horgonyozzak le a „világban”, ne tévesszem szem elől a célt (a
mennyországot) és a jutalmat (Krisztussal való találkozást, majd a zavartalan
és örök szeretetközösséget). A cél és a jutalom motiváljon a tovább haladásra!
4. Jó idő- és erőbeosztással kell élnem, azaz se túl gyorsan, se túl lassan
ne szabad haladnom. – Mindenkinek egyedileg kell felfedezni „saját” ütemét,
vagyis azt a tempót, ahogy Jézust követni tudja, nem megelőzni Őt, de nem is
lemaradni Tőle.
5. Tartózkodjak a felesleges terhek (kulacs, hátizsák, szükségtelen
ruhadarab) cipelésétől. – Azoknak a terhét hordozzam, akiket az Úr bízott rám!
Nem mindenki az én emberem és én sem vagyok mindenkinek az embere.
Különösen tartózkodjam a „világ vagy a holnap bajának” hordozásától!
6. Egyedül, magányosan futni lényegesen megerőltetőbb, néha
veszélyesebb is. – Törekednem kell arra, hogy gyülekezeti közösségben éljek,
gondolkodjak, cselekedjek! Nem létezik magányos kereszténység, csak együttműködés!
7. A jobb időeredményhez, hosszabb távhoz szorgalom, türelem és
kitartás kell. – A lelki fejlődésnek, hitbeli növekedésnek a rendszeres
igeolvasás/igehallgatás, az imádság, a közösség és a szolgálat alkotják az
alapfeltételeit. Ha ebben hűséges és állhatatos maradok, akkor annak beérik a
gyümölcse is.
8. Amilyen fontos a kemény munka, olyan fontos a pihenés, a
regeneráció is. – Teljes erőbedobással, legjobb tudásom szerint végezzem a
szolgálatot, de használjam ki a pihenő időket is.
Hálás vagyok Istennek, hogy a rendszeres sport révén annyi gyakorlati
tapasztalattal gazdagított meg. Remélem, hogy ebből sikerült ezúton
valamennyit továbbadnom, és hogy akik olvassák e sorokat, azok hitben
épülnek és erősödnek!
Suga Gábor
GYEREKSAROK

Szegletkő
„Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy
Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt.” (I Thessz 4,14)
A szegletkő az a kődarab, amelyik a boltív tetején helyezkedik el. Ez a
kő tartja össze az egészet. Hasonlóképpen, az a tény, hogy Jézus feltámadt a
hálálból, a kereszténység szegletköve. Ez tartja össze az egészet. Isten ígérete,
ami Jézus követőinek szól, ilyen egyszerű: mivel Jézus feltámadt a halálból, mi
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is fel fogunk támadni a halából, és a mennyben fogunk lakni vele. De bízhatunk
ebben az ígéretben? Honnan tudjuk, hogy a feltámadás
valóban megtörtént? Jó kérdés! Mi több, ez a legjobb
kérdés, amit ebben a témában fel lehet tenni! Pál az írja:
„Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti
hitetek, még a bűneitekben vagytok.”(I Kor 15,17)
Magyarul, ha Krisztus nem támadt fel, akkor a követői
nagy bajban vannak: örökre elvesztek. De ha feltámadt,
akkor a követői is vele lesznek a mennyben. Hát nem jó,
hogy a sírja valóban üres volt?
Növekedj a kegyelemben! – Néhányan megkérdőjelezik, hogy a sír
valóban üres volt. Olvasd el a Máté 28-at és a Lukács 24-et. Sok ember, a római
katonákat is beleértve a saját szemével látta az üres sírt. Meg tudod számolni,
hányan voltak? Azért ennyi ember már csak nem téved!
Forrás: Max Lucado és Tama Fortner Kegyelem itt és most – 365 bibliai üzenet
gyermekeknek című könyvének április 13-i üzenete

Kegyelettel emlékezünk elhunytainkra!
2016. december: Balogh István (élt 78 évet)
2017. január: Kovács Józsefné Fischer Julianna (élt 89 évet), Nagy Istvánné
Halász Erzsébet (élt 76 évet), Vincze Gyuláné Gömöri Éva (élt 68 évet),
Illés Andrásné Szabó Júlia (élt 83 évet), Bús Lászlóné Palotai Gizella (élt 93
évet)
Február: Böszörményi Lajos (élt 84 évet), Kun Margaréta (élt 94 évet),
Kiss Gézáné Tarsoly Julianna (élt 96 évet), Takács György (élt 63 évet), Szabó
Lászlóné Kovács Margit (élt 83 évet), Balogh János Attila (élt 82 évet)
Március: Bartha Ferenc (élt 77 évet), Dudás Jánosné Kovács Rózsa (élt 78
évet), Tarcza László Árpád (élt 84 évet), Kovács Istvánné Jenes Irén (élt 81
évet), Bárány Margit (élt 72 évet), Sebestyén Tiborné Nagy Irén (élt 82 évet)
„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget.” (Zsolt 62,1)

Urunk áldását kérjük a házasulandókra!
Április:

Bíró Imre – Győri Ágnes

„Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről.” (Ézs 5,1)
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Köszöntjük a megkeresztelteket!
Február:

Bálint Dorottya Ilona, Szakács József

„ Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek, minden tekintetben, mert ez
kedves az Úrnak.” (Kol 3,20)

A dicső Golgota
Sok országot bejártam vándor kedvvel tele,
sok sziklacsúcson álltam, nézvén a völgybe le.
Bejártam már e földet, van ott ezer csoda,
nem láttam én dicsőbbet, minő a GOLGOTA.
Hófödte homlokával felhők közé se néz,
magasba nem világol a napsütötte bérc.
De földtől még oly messze nem voltam én
soha,
s az éghez oly közel se, mint rajtad Golgota.
Nem díszlik annak csúcsán az örökzöld fenyő,
sem ékes pálmafáktól nem díszlik a tető.
Nincs rajta cédruserdő, sem mirtuszok sora,
de egy kereszt áll fából, s rajt az Isten Fia!

Nem csörgedez ott csermely, forrásvíz sem
ömöl,
de van egy másik forrás, amelytől felüdül
a lélek, bármily fáradt, ó áldott szent csoda,
örök élet forrása zúg rajtad, Golgota!
A halmot nem borítja aranyos napsugár,
sőt inkább ott ül rajta évszázados homály.
De nékem olyan fényes e halom homloka,
a legderűsebb ég van feletted Golgota!
Ottan mellére üt a keményszívű pogány,
égi örömre lelt ott lator a szégyenfán.
Ott zengnek aranyhárfák és cseng halleluja,
örök karok harsognak felőled Golgota!

Nem látható ott semmi, kiváló pompa, dísz,
Te fáradt földi vándor, pihenned ott lehet.
virágos ,tarka pázsit, hullámos tiszta víz.
De van egy kedves orca, melynél dicsőbb soha Ott vár reád Megváltód, ott rakd le terhedet.
nem tűnt fel semmi tájon, csak rajtad, Golgota! Mondd el, ha égi béke gyógyírja száll reád,
egy út vezet csak az égbe, s az Golgotán visz
át!

Pozsonyiné (Manyika) gyűjtéséből

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.
➢ 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
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a cselekedete szerint.” (Jel 22, 12)
➢ Istentiszteletek utáni szeretetvendégség – minden vasárnap
Külön köszönetet szeretnénk mondani a gyülekezeti élet jeles alkalmánál,
az istentiszteletek utáni szeretetvendégségeknél szorgoskodóknak. Hisszük,
hogy az asszonyok, leányok Úrtól jövő szolgálata a gyülekezeti tagokat is
közelebb hozta egymáshoz.
„Az Úr Krisztusnak szolgáljatok!” (Kol 3,24b)
➢ Kántálás Szenteste – 2016. december 24.
Szentestén felélesztettünk egy régi, Pesten talán már csak hírből ismert
szokást, mégpedig a kántálást. Szerettük volna méltó módon zárni karácsonyi
készülődésünket és gyermekeinknek is élményszerűbbé tenni Jézus
születésének mindent megváltoztató valóságát. Nem kevesen voltunk, sok
gyerekkel és lelkipásztorunk vezetésével, énekkel, dobbal, csörgővel és azzal
amink volt. Több családnál és gyülekezeti testvérnél is megfordultunk, nem kis
meglepetés okozva. Énekeltünk szebbnél szebb „betlehemeseket”, kicsit mint a
pásztorok, akik annyira tovább akarták adni azt, amit láttak és tapasztaltak. Volt
ahol süteménnyel, volt, ahol áldásmondással, volt, ahol meghatottsággal
jutalmazták örömteli erőfeszítésünket. Jó lenne, ha jövőre többen és többfelé
járhatnánk….
„A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent
mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik.” (Lk 2,20)
➢ Gyülekezeti imaközösség – 2017. január 14., szombat
Idén ismét megtartottuk évzáró-évnyitó imaközösségünket. Mintha jól
begyújtottunk volna az idei év kályhájába, miután kitisztogattuk azt, úgy kellett
számot vetnünk és az idei évet elkérnünk. Kis létszámban voltunk, de hisszük,
hogy ima nélkül semmilyen út nem járható, semmilyen teher nem hordozható.
Kicsit fájó, mert lehetnénk sokkal többen is, de ha keveseknek kell helyt állni,
akkor úgy fogunk. Hálát adtunk a tavalyi évben elvett ajándékokért és
fohászkodtunk az idei esztendőért, szolgálataiért, gyülekezeti terveinkért.
Kérjük a testvéreket, hogy ne feledjék, szüntelenül és fáradhatatlanul
imádkoznunk kell közösségben és magányban, egymásért és egyénekért,
„napsütésben és borúban”.
„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok,
mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (I Thessz 5,16-18)
➢ Szolgálói munkatervalkotó megbeszélés – 2017. február 4.
Szép számmal jöttünk össze a szolgálók csendes, munkatervalkotó
délelőttjére. Az igei és az imában való megerősödés után átbeszéltük
tapasztalatainkat, szolgálatainkat, alkalmainkat, és megalkottuk iránymutató
jelleggel a gyülekezet idei munkatervét. Sok feladat van, sok a tennivaló, de
láthatóan a munkás kevés. Talán kevesen látjuk, hogy a gyülekezet nem

10

szolgáltató központ, hanem szolgáló közösség. Egy test is annyiban él,
amennyiben a szervek, testrészek elvégzik a maguk kicsiny, vagy nagy
feladatát. Bizakodással tekintünk a céljaink és feladataink elé, reménységgel
vagyunk az iránt, hogy az Úr kipótolja erőtlenségünket, hitetlenségünket.
Biztatjuk a testvéreket a gyümölcstermő élet kutatására. Kérjük a testvéreket,
hogy figyeljék felhívásainkat, hirdetéseinket, hogy minél többen részt tudjanak
venni a szolgálatokban.
„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet
és a józanság lelkét.” (2 Tim 1,7)

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

Résztvevők

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

Vasárnapi
istentisztelet

Felnőttek, gyermekek a
közénekig

Gyerekistentisztelet

vasárnap 10 órakor a gyülekezeti
3-7 és 8-12 éves gyerekek termünkben, a felnőtt
külön foglalkozással
Istentiszteletről való kivonulás
után

Ünnep-előkészítő
istentiszteletek

Felnőttek

ünnepek előtt a meghirdetett
napokon 18 órakor

Fontos, hogy az úrvacsorát az idősek részére a lelkipásztor kiviszi, amennyiben
az igényt jelzik!

Baba-mama kör

Kisgyermekes szülők és
gyermekeik

kedden 10 órakor várjuk a
szülőket és gyermekeiket

2017. további kiemelt alkalmai

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; vasárnap 14 órakor (októbertől
felnőtteknek, igény szerint Pünkösdig)

Keresztkérdések
tanfolyam

keresők, hitben növekedni októbertől december közepéig
vágyók, nem csak
10 alkalom a meghirdetett
gyülekezeti tagoknak
hétköznapon

A közeljövő más kiemelt alkalmai (részletek hirdetve lesznek)
Ünnepi istentiszteletek
2017. április 14. 10.00 Nagypénteki istentisztelet úrvacsorás istentisztelet
2017. április 15. 18.00 Nagyszombati istentisztelet
2017. április 16. 10.00 Húsvét vasárnapi ünnepi istentisztelet úrvacsorával
2017. április 17. 10.00 Húsvét hétfői ünnepi istentisztelet úrvacsorával

2017. május 21. 9.00-12.00 Szeretethíd az AGA otthonban és az Alacska
úti idősek otthonában
2017. július 4-9 Gyülekezeti Csendeshét Kisorosziban
2017. augusztus 4-8 a marosvásárhelyi testvér gyülekezet látogatása
2017. augusztus 14-18. Gyermeknapközis tábor ovisoknak és
kisiskolásoknak
A változások és a többi alkalom hirdetve lesz!

HIRDETÉS – Támogatás
Ez ünnepre is meghirdetjük a borítékos adakozást, amellyel
egyházközségünket támogatjuk.
Templomunk építésének második üteme még nem fejeződött be. Még 20
millió forintra van szükségünk befejezésig. 3 módja van az adakozásnak:
· befizetés a gazdasági hivatalban
· befizetés a Szemeretelepi Református Alapítvány számlaszámára:
11670009-07850600-70000007 /Erste Bank/
· Adónk 1%-ának felajánlása /nyomtatvány az újságban és a kijáratnál/
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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, Suga Gábor

