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Hitújítás, ébredés, reformáció
„A fejsze pedig már a fák gyökerén van…” (Lukács 3,9)
Az avatatlan fül számára ez a három fogalom lényegében ugyanazt jelenti.
A reformáció valóban tartalmazza a hit megújulásának és az ébredésnek
ismérveit, de azok hatáskörét lényegesen meghaladja.
A hitújítás kifejezés csengése egyébként sem szerencsés, mert
értéksemleges, s olyan értelmet is adhat a reformációnak, mintha valaki csupán
az újdonság kedvéért a régi hitelvek
helyett valami újat talált volna ki. Ne
feledjük sok tévtanítás az újdonság
iránti mértéktelen vágyban fogant
meg a történelemben. A reformáció
nem hitet újított, hanem a Biblia már
megismert, de a századok viharában
elfeledett igazságait állította helyre.
Az ébredés Isten lelkének
csodálatos munkája az egyházban.
Hatása felbecsülhetetlen. Sokszor
még századokon át is ebből él az
egyház. Egy-egy ébredésben tömegek
tértek meg, ismerték meg az élő Jézus
Krisztust. Hitük, gondolkodásuk és
életvitelük
megváltozott
az
evangélium által. Azonban az ébredés minden értéke ellenére egyházi,
felekezeti és kegyességi belügy maradt. Lényegesen nem változtatta meg a
közgondolkodást és a társadalmi viszonyokat.
A reformáció többlete éppen abban van, hogy képes a társadalom
felrázására, megújítására. Új utakat rak le az élet minden területén. Képes átírni
az addigi történelmet. Ebben az értelemben Keresztelő János is reformátor volt.

Isteni erővel bíró szavai az akkori társadalom minden rétegét megrendítették.
Kimentek hozzá a Jordán folyóhoz a lelki és politikai elit tagjai, a vámszedők,
sőt a marcona katonák is. Megmozdult, felkavarodott az akkori teljes közélet.
Ilyen értelemben beszélhetünk a XVI. századi reformációról is. Tanait
kereskedők is terjesztették, téma volt a piacokon, a főúri udvarokban s talán
olykor még a kocsmákban is. A hitélet változtatása mellett óriási kihatása volt a
nemzeti kultúra, ébredés és a jó munkaerkölcs megszületésére is.
A reformáció előtt is voltak ébredési mozgalmak jócskán. Ezek előkészítő
szerepe elvitathatatlan, mégis 1517. október 31-én jött el a mindent eldöntő
történelmi pillanat, amely lavinát indított el Európában. Luther Márton ekkor
tűzte ki híres 95 tételét Wittenbergben. Miért pont akkor? Miért pont ő? Miért
pont ott? Erre bizonyára akad történelmi, társadalmi vagy lélektani magyarázat,
mégis úgy érzem, hogy ez az élő Isten nagy titka. Némi támpontot mégis ad
Keresztelő János drámai diagnózisa: „A fejsze pedig már a fák gyökerén van...”
Mintha hirtelen a nagy és reménytelen sötétségben olvashatóvá lett volna Isten
ítéletre előkészített titkos órája. Itt az idő, már csak egy mozdulat és lesújt a
fejsze! Az ítélet előtti utolsó kegyelmi pillanat kollektív felismerése ez. A
mindent-elrontottunk felismerése.
Ezek után tegyük fel az igazán izgalmas kérdést: van e lehetősége mai
világunknak egy reformációra? Lehet-e erre esélye a mai Európának, mely
éppen napjainkban számolja fel keresztyén identitását, lemondva ön és
fajfenntartó képességéről? A kérdés drámaiságát csak fokozza a kimondani se
mert félelem. Mi van, ha már lekéstük az utolsó kegyelmi pillanatot? Akkor
már senki és semmi nem mentheti meg földrészünket a tragédiától! Az Úr
elveszi ilyenkor a bölcs és értelmes vezetők értelmét, mert az
elkerülhetetlennek be kell következnie.
Én hiszem, hogy ma még helye van az Istentől inspirált erős kiáltásnak.
Van esély, hogy az eddig nem látók látni fognak, hogy Isten szava újra meg
fogja mozdítani az emberek millióit, mert nem akarnak elveszni. Európának
vissza kell találnia keresztyén gyökereihez, mert ha most nem teszi, már
sohasem teheti meg. De nem egy erőtlen, langyos vallásossághoz, mert az nem
tud ellenállni egy idegen kultúrából érkező, öntudatos és végül mindent maga
alá gyűrő vallási, illetve civilizációs létformának.
Kiáltsunk hát mi keresztyének Istenbe vetett hittel, Krisztust hirdetve és
élve. Ma még nagyon kevesen vagyunk és erőnk is kevés. Nem hallgat ránk a
világ, inkább csak afféle szűk egyletnek tekint bennünket. Mégis hiszünk az
eljövendő reformációban, hogy egy Keresztelő Jánoshoz vagy Luther
Mártonhoz hasonló kis ember olyan isteni erővel kiáltja el magát, hogy
belerendül a világ szíve! Jövel teremtő Szentlélek!
Kiss László lelkész
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Felébredés egy rossz álomból…
„Bízzál fiam, megbocsáttatnak a te bűneid.” (Máté 9, 2b)
Minden gond és probléma forrása az Istennel való egység megbomlása,
elvesztése. A lét egységét az első ember – ezáltal az egyetemes emberiség – az
idők kezdetén megbontotta, amikor is szabad akaratából kilépett az Isten fénye,
szeretete, békessége által meghatározott öröklétből. A Biblia ezt pontosan és
világosan jeleníti meg a teremtés könyvében, a bűnbeesésről szóló részben. (I
Mózes 3) Mi változott meg? Talán a külső körülmények? Nem. Belső
elhomályosulás, belső megzavarodás történt. Az ember megkülönböztette
magát Istentől, ami azzal járt, hogy Isten is – nem örömmel bár, de igazsága
miatt – kénytelen volt a lázadót eltaszítani.
Isten közelségének elvesztése, az ellene való lázadás az a BŰN, amely
minden további vétek és baj forrásává vált és az ma is. Ez a bűn-állapot
azonban nem egy alternatíva,
hanem egy káprázatos és
sajnálatos módon kárhozatos,
vagyis
súlyos
következményekkel
járó
szemfényvesztés.
A
kígyó
ugyanis elhitette az emberrel,
hogy létezik alternatív valóság,
sőt mi több, elhitette az
emberrel, hogy saját magán,
individualitásán, illetve azon kívül, amit az ember vakságában tapasztal, nincs
is más lét. A gonosz hazugsága abban állt, hogy életnek nevezte azt, ami halál, s
halálnak azt, ami az igazi élet. A legszomorúbb pedig az, hogy mi ezt elhittük és
elhisszük ma is. A gonosz cselvetésével megzavarta az Isten képmására
teremtett ember szellemét és olyan tévképzetbe, álomba, mondhatni őrületbe
kergette őt, amely annak látszatát keltette, hogy az embernek van Istenen kívüli
léte és az a lét értelmes, élhető, sőt mi több egyedül „értelmes” lét.
Ebből az állapotából az ember csak Isten segítségével, csak az igaz
képmásnak az életünkbe való ismételt belépésével, a bennünk mindig is
jelenlévő, de többször és naponként nyomorgatott, megtagadott, leköpdösött,
kigúnyolt és megfeszített Krisztus felszínre törésével, bennünk való
feltámadásával valósulhat meg. A megváltás arról az ébredésről, arról az újra
megtisztított látásról szól, amely akkor következik be, amikor ráeszmélünk,
hogy Jézus Krisztuson kívül nincs más életünk, nincs más valóságunk, nincs
más lehetőségünk. Nélküle semmi vagyok. „Jézus így válaszolt: Én vagyok az
út, az igazság, és az élet.” (János 14, 6a) Nem a férjem, nem a gyerekeim, nem
miniszterelnök, nem a lelkipásztor, nem a presbiterek, nem a film- és
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focisztárok, nem az izmusok és nem a horoszkóp. Hanem Jézus.
Ne gondoljuk, hogy a megváltás, az Úrhoz való visszafordulás erővel
megszerezhető, az örök élet jónak gondolt cselekedetekkel vagy formális
szokásokkal, például pusztán templomba járással kiérdemelhető. A megváltás
misztérium – nem tudjuk ki, mikor, hogyan találkozik vele. Hisszük azonban,
hogy mindenki életében vannak pillanatok, lehet, hogy több, lehet, hogy
kevesebb, amikor Krisztus kopogtat a szív ajtaján. „Íme az ajtó előtt állok, és
zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek
ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” (Jelenések 3, 20) Semmit se kíván
az Úr jobban, mint azt, hogy a szabad akarattal megajándékozott emberrel
helyreállítsa kapcsolatot. Senki sem tett ennek érdekében nála többet. Ez a
kopogtatás független az egyén szakmájától, iskolázottságától, teológiai
ismereteitől, vagy akár attól is, hogy hallott-e valaha a történeti Jézusról. Csak
az számít, hogy várjuk-e Őt, hogy tudjuk-e, hogy szükségünk van rá, hogy
sejtjük-e, hogy élő halottak vagyunk? Ezt is Ő munkálja, Ő jelez, Ő okoz
nekünk diszkomfortot langyos, elrontott, hazug nem-életünkben. Ezért van az,
hogy nem ártalmas, sőt fél siker, ha alapból tudjuk és elfogadjuk, hogy
veszélyben vagyunk, megváltásra szorulunk.
A reformáció ünnepén, ha változásra és újjászületésre vágyunk, az az
üzenet, hogy az Istentől minket elválasztó távolság egy rossz, de rendkívül
fájdalmas álom, amelyet az a félelem súlyosbít, hogy bűneink miatt nincs
visszaút. A reformáció ajándéka annak hangsúlyos képviselete, hogy a nagyon
is valóságos és súlyos bűn rémálmából, vakságából csak Krisztus hatalmával,
szeretetével, megbocsátásával, az abban való töretlen hinni akarás által lehet
felébredni, de vele valóságosan és egészen. Ezt láthattuk az evangéliumok
gyógyulásról, megtérésről és fordulatról szóló részeiben, vakok, bénák,
megátalkodott latrok és apostolok esetében is. Merjünk ébredni, vagy
ébredezni, botorkálva, de erős hinni akarással az igen felé bukdácsolni, vagy
teljesen igent mondani. Azoknak pedig, akik már egyszer felébredtek, de a test
erőtlensége miatti aluszékonyság vissza-visszatér, mindig kapaszkodniuk kell
az egy igaz és megmásíthatatlan valósághoz, hogy Krisztus előbb szeretett
minket, nem csak szóval, hanem tettel, hogy mindent elvégzett és elrendezett.
Megbocsátott, még mielőtt mi bocsánatot kértünk volna. Ébredjünk bele ebbe
az óriási ajándékba.
Borkó Tamás

Üdvbizonyosság
A kisoroszi gyülekezeti családos hét egyik beszélgetése vezetett arra, hogy
az üdvbizonyosság témájáról röviden írjak. Mindennapi tapasztalatom, hogy
számosan vívódnak azzal, hogy vajon miképp bizonyosodhatnának meg arról,
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hogy a nevük szerepel az Élet könyvében. (Jelenések 21, 27)
Ez az aggodalom jogos, mert maga Jézus mondta: „Sokan mondják majd
nekem azon a napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te
nevedben űztünk-e ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És
akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti
gonosztevők!” (Máté 7, 22-23)
Ezért életbevágó kérdés, hogy bizonyosságunk legyen arról, hogy az
utolsó ítélet napján Krisztus királyi trónja előtt megállva milyen ítélet fog
születni.
Persze, sokan tudják idézni a Jézus szavait az örök élet elnyerésének
feltételéről: „Aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak
örök élete van.” (János 5, 24) De mi jelent a mindennapokban hinni az Atyában
és az ő egyszülött Fiában?
Természetesen, csak Isten lát a szívekbe, és Ő tudja megítélni, ki az, aki
újjászületett az ő Fiának vére által. Ugyanakkor fontos segítséget nyújtani
azoknak, akik kétségek között hányódnak: elnyertem-e az örök életet? Még
fontosabb azoknak segítséget nyújtani, akik azt hiszik, hogy üdvözülnek,
valójában azonban még mindig a bűn tömlöcében szenvednek.
Az alábbiakban néhány olyan tesztet javaslok, amelyek segítenek
megválaszolni saját kérdéseinket: a mennyország vár rám halálom után vagy a
pokolra kerülök?
1 Az egyik legfontosabb tesztkérdés így hangzik: Van-e élő közösségem
Jézussal? A megtért ember pontosan tudja, mekkora veszedelemből mentette őt
ki Jézus áldozata a kereszten, és ezért szüntelen keresi a Jézussal való
közösséget. Szomjas az igére. Kíváncsi, hogy aznap milyen lelki táplálékot
készített számára az ő Ura. Várja a
Isten szentjeivel való találkozás
lehetőségét,
hogy
együtt
magasztalhassák Őt. Így telnek-e
napjaid? Keresed-e az alkalmakat,
amikor a Te Uraddal csendességben
együtt lehetsz, hozzá kiálthatsz? A
felfedezés
izgalmával
kutatod
naponta azt a személyre szóló
üzenetet,
amelyet
Neked
elkészített? Hiányzik-e az imádság,
ha egy napot kihagysz? Hiányzik-e
az igeolvasás, ha egy napot kihagysz? Van-e bensőséges, naponta megélt
közösséged Krisztussal? Ha nincs ilyen közösséged Jézussal, ha nem
táplálkozol naponta az általa kínált eledellel, ha nem imádkozol naponta hozzá,
akkor végig kell gondolnod Vele való kapcsolatodat.
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2. A következő teszt a bűnre való érzékenység. „Ha azt mondjuk, nincsen
bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság.” (1János
1, 8) A hitre jutott ember is vétkezhet, mert az óember nem hal meg teljesen:
vannak érzelmeink, indulataink, amelyek bűnre vezetnek bennünket sokszor. A
hívő és hitetlen ember között az a különbség, hogy a bűn elkövetésének
pillanatában a hívő ember szörnyű állapotba kerül: olyan érzés keríti hatalmába,
mintha kést döftek volna bele: belehasít a felismerés, hogy nem a másik
emberrel szemben vétkezett, hanem Isten rendelését szegte meg, Isten ellen
lázadt fel. És ez lelkileg összetöri. És szinte fut, rohan Isten trónusa elé és
bűnbocsánatért könyörög. Mert tudja, hogy Krisztusnak kellett szenvednie az ő
bűnei miatt. Tudja, hogy az Atyának a bűn miatt érzett jogos felháborodása és
az azt követő büntetés Jézust érte. Tudja, hogy Jézus helyette halt meg. És
minden egyes bűn elkövetésekor a Krisztus áldozata csúfoltatik meg.
Hiábavalóvá tesszük a vérrel szerzett kegyelmet. Kérdés: ismered-e ezt az
érzést? Elfut-e a szégyen, amikor Urad előtt kell számot adnod azokért a
vétkekért, melyekkel Őt bántottad meg? Szoktál-e keservesen sírni Isten színe
előtt, szívből bánva bűneidet?
3. A következő teszt a világosságban járás. „Ha azt mondjuk, hogy
közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk.” (1János 1, 6)
Ha keresztyénnek mondod magad, de a cselekedeteid Isten parancsát áthágják,
hazug vagy. Ha Isten gyermekének vallod magad, de nem Isten félelmében
telnek napjaid, hazudsz. Ha azt mondod, meg vagy térve, de az életed
ellentmond annak, amit Isten rendelt a Szentírásban, hazudsz. „Aki azt mondja,
hogy ismeri őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug és abban nincs meg
az igazság.” (1János 2, 4) Akik látják a viselkedésed a mindennapokban, azok
valóban úgy látják, hogy te Krisztus nyomdokán jársz és Őt akarod kiábrázolni
cselekedeteiddel? Valóban látják, hogy bár sokszor elesel, sokszor
megerőtlenedel, sokszor elcsüggedsz, de az életeden végig tükröződik a vágy:
Isten dicsőségére élni?
4. Hitünk őszinteségének és valódiságának szintén fontos mértéke, hogy
keressük-e más keresztyének társaságát. „Aki szereti testvérét, az a
világosságban marad.” (1János 2, 10) A hívő ember kívánkozik a
gyülekezetbe, a gyülekezeti alkalmakra, az Isten gyermekeivel való
közösségbe. Mert jó a magam csendességében magasztalni Istent, és jó otthon,
a család közösségében Istenhez kiáltani, de az e földön megtapasztalható
alkalmak közül a gyülekezeti istentisztelet ábrázolja ki és előlegezi meg
leginkább azt, amit majd a mennyben fogunk megtapasztalni az Úr imádásakor
és dicsőítésekor.
Lehetne még hosszan folytatni a tesztek sorát. Fontos hangsúlyozni, hogy
a fenti kérdések nem arra valók, hogy másokat felszínesen megítéljünk, hanem
arra, hogy mindenkinek segítsenek ráállni az ige mérlegére, és hogy még
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időben legyen lehetősége azoknak őszintén odaborulni Isten lábához, akik
könnyűnek találtatnak ezen a mérlegen. Azoknak, akiknek üdvbizonyosságuk
van, kötelességük és felelősségük is a szüntelen ébresztés, és a buzdítás, hogy
mindenki tekintsen bele az ige tükrébe. Az, aki hitre jutott, de elnézi, hogy
testvére hamis bizonyosságba és ezzel az örök halálba ringatja magát,
testvérgyilkos.
Összefoglalva tehát Pál apostollal mondhatjuk: csak egy valami számít az
üdvösségem szempontjából: új teremtés vagyok-e? (Galaták 6, 15) Isten
csodálatos hatalommal belenyúlt-e a szívembe, kiemelte-e onnan az őt gyűlölő
szívet, és odahelyezte-e a szüntelenül Őt kereső, Őhozzá kiáltó, Őbenne
reménykedő, Őt magasztaló új szívet? És újjászületésem bizonyítékai
számomra egyértelműek-e a fenti tesztek alapján?
Czibere Károly

Testvéri találkozás a Reformáció jegyében
Ebben az évben úgy terveztük, hogy a Reformáció Emlékévében együtt
ünnepelünk testvér gyülekezetünkkel, a Marosvásárhely-Kövesdombi
Református Egyházközség tagjaival, akikkel már több mint negyedszázados
kapcsolat fűz bennünket össze.
Már tavasszal megkezdődött a lázas és lelkes készülődés. Elsősorban
gondnokunk, Dr. Lukács József volt ebben nagy segítségünkre. Elkészítette a
részletes tervet, megírta az ismertetéseket, precízen beosztotta az elvégzendő
teendőket, s kidolgozta a projekt minden részletét. Tervünkhöz pályázati
támogatást is nyertünk, mintegy 600 ezer forint összegben.
Testvérgyülekezetünkből 20-an érkeztek, jórészt régi kedves ismerősök,
Lőrincz János esperes-lelkész és felesége vezetésével. Kicsit szorongva
készültünk, mert visszaemlékeztünk arra, hogy több alkalommal is milyen nagy
szeretettel és jól szervezett vendéglátással fogadtak bennünket a múltban soksok alkalommal.
Hála Istennek nem vallottunk szégyent. Gyülekezetünk tagjai önzetlenül
segítettek. A projekt lebonyolítására közel 200 ezer forint gyűlt össze
adakozásból. Sokan, sokféle finomságokat hoztak, többen önzetlenül segítettek
a szervezés nem könnyű munkájában is. A házigazdák pedig bőséges
vendégszeretettel fogadták az érkezőket.
Augusztus 4-én, péntek délután érkeztek vendégeink. Nagy öröm volt
kölcsönösen újra találkozni egymással. A közös vacsorát követően csak a
fáradság szabott határt a beszélgetésnek.
Másnap, rövid séta után a Nemzeti Múzeum „Ige-idők” kiállítását
tekintettük meg, amely gazdag anyagot tárt az érdeklődő elé a Reformáció
korából. Nagyon sok idő nem volt a szemlélődésre, mert várt ránk Ópusztaszer,
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a Nemzeti Emlékpark a lenyűgöző Feszty körképpel és megannyi élménnyel.
Ebédünket aznap a Szeri Csárdában fogyasztottuk el nagy megelégedéssel.
Vasárnap délelőtt a honfoglalás világából megérkeztünk a reformáció
korszakához. Az ünnepi istentiszteleten Lőrincz János lelkész hirdette az igét,
ezt követően pedig Takaróné Palágyi Márta történész tartott kiváló, vetítéssel
egybekötött előadást a
Reformációról.
Délután
városnézés várt ránk. Ezek
közül legnagyobb élmény a
Parlament és a korona
megtekintése volt. Csak
hab
a
tortán,
hogy
lehetőség adatott a híres
Seuso kincs megtekintésére
is. Közben persze bőrig
áztunk.
Testvéri
lelkesedéssel,
jó
hangulattal és egy pici pálinkával gyógyítottuk a megpróbáltatásokat.
Hétfőn várt ránk a Balaton! Megnéztük a Tihanyi Apátsági templomot és
múzeumot. A parton volt idő a sétálásra, vásárlásra és a bátrabbak számára egy
kis fürdésre is.
Kedden reggel Debrecen felé vettük az irányt. Igen szakszerű vezetést
kaptunk a híres Alma Máterben, a Debreceni Református Kollégiumban. A
nagytemplom híres orgonáját kántorunk kipróbálta és jó hírét helyben hagyta. A
sok látnivaló után jól esett az ebéd egy nagyon kellemes étteremben. Ez volt
egyben a búcsúzás színhelye is.
Hálát adunk Istennek, hogy ilyen gazdagon megáldotta a találkozást és a
program minden részletét illetve lehetővé tette, hogy testvér gyülekezeti
kapcsolatunk tovább mélyüljön!
Kiss László lelkész

Áldást kérünk a házasulandókra!
Június:
Július:
Augusztus:
Szeptember:
Október:

Bundi László – Bogdán Beatrix
Hangácsi László – Hódos Brigitta
Papp Gábor – Alexovics Adrienn
Herbert Imre – Fa Ildikó
Bossányi-Hortobágyi Attila – Bossányi-Hortobágyi Katalin
Laczi Márton – Miklós Beáta

„Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” (1Mózes 2, 18)
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Köszöntjük a megkeresztelteket!

Gyülekezeti rövidhírek, beszámolók kiemelt alkalmakról

Június: Rezsonya Fruzsina Flóra, Mágó Ádám András
Július: Borsi Patrik, Horváth Bence Vajk,
Horváth Sára Csinszka
Augusztus:
Elek Zsombor, Bőr Fruzsina,
Szabados Milán János
Szeptember:
Mádi Márk, Törő Sámuel Bennó,
Borkó Lilla, Szeiler Szofia
Október: Palágyi Dániel
„Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján.” (23. zsoltár 6. vers)

Kegyelettel emlékezünk elhunytainkra!
Június:
Sárközi Józsefné - Farkas Erzsébet (élt 69 évet), Bócz Gyula
(élt 73 évet), Domoszlai Erzsébet (élt 69 évet), Hajnal Sándor (élt 82 évet)
Július:
Nagy Károly Imre (élt 87 évet), Szász
Károlyné - Kéri Terézia (élt 92 évet), Hódosi
Antal (élt 73 évet)
Augusztus: Sebor Egonné -Nagy Éva (élt 87 évet),
Papp Sándorné - Rónyai Jolán (élt 89 évet),
Pencz Sándorné - Tóth Erzsébet (élt 92 évet)
Szeptember: Fellner Andrásné-Andruskó Zsuzsanna
(élt 79 évet), Németh Károly (élt 76 évet)
Október:
Jakó Kálmán (élt 76 évet), Kovács Kálmánné - Papp Julianna
(élt 72 évet), Rab Józsefné - Ágoston Katalin (élt 65 évet)
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam”
(2Timóteus 4, 7)

Szabolcska Mihály

URAM, MARADJ VELÜNK!

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

…Tied a tél Uram, s tiéd a nyár.
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!
(Pozsonyiné Manyika gyűjtéséből)
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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.
 Az el nem feledett hálaáldozatok
Több olyan szolgálat van, amelyet a testvérek nagy hűséggel és kitartással
végeznek. Ilyen a takarításban fáradozók, a templomot és az udvart rendben
tartók, az „egyházfiak”, a pénztáros, az iratterjesztő, a honlapkezelő, a kivetítőkezelő, a szeretetvendéglátók szolgálata és még sorolhatnánk. Ez a névtelen és
csendes szolgálatnak járó köszönet helye, amely nélkül ez a gyülekezet nem
lenne gyülekezet. „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 egyéni
támogatások mellett kiemelendő az idei SZJA 1 százalékos felajánlásával
kapott mintegy fél millió forintnyi adomány. Az Alapítvány idén a korábbi
évekkel összhangban az AGA gyermekotthon egy felnőtt-gondozottjának
tanulmányait, a templom folytatódó építését, illetve a hátrányos helyzetű
fogyatékkal élő testvéreinket, valamint a gyermekek és idősek karácsonyi
ünnepségét támogatta. Az Alapítvánnyal kapcsolatos további tudnivalók az
alábbi linken találhatóak: http://refszemeretelep.hu/alapitvany/ „Nagyobb
boldogság adni, mint kapni.” (Apcsel 20, 35)
 Konfirmáció – 2017. június 5.
Idén pünkösdkor egy hölgy és hét fiatalember erősítette meg Krisztusba
vetett hitvallását egyházunk rendje szerint. Hálás a szívünk, hogy e világban
tapasztalható folyamatok ellenére az Úr mindig gondoskodik szomjazó,
megtérő gyermekekről. Adja Isten, hogy a fogadalomtételük ne a levegőbe szórt
pelyva, hanem igaz elhatározás legyen. Hálásan köszönjük a felkészítésében
elöljárók szolgálatát és a szülők kereszteléskori fogadalmukhoz való
ragaszkodását. „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)
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 Gyülekezeti csendesnapok, Kisoroszi - 2017. július 5-9.
Bár a korábbiakhoz képest jóval kisebb létszámú, de minden tekintetben
megáldott csendesnapokban volt részünk Kisorosziban. Témánk idén a „Miben
- kiben – kinek hiszel?” volt az Apostoli Hitvallás vonatkozó kérdései mentén.
Együtt utaztunk-érkeztünk, együtt keltünk-feküdtünk, együtt étkeztünk és ami
legfontosabb, együtt hallgattuk és beszéltük meg a csendesnapokra számunkra
előkészített igei üzeneteket. Családosok gyerkőcei játékos, játszóteres,
kirándulásos igei alkalmakkal erősítették kapcsolatukat Istennel. A
beszélgetések mellett énekkel és zenével is dicsértük az Urat, sőt kirándulni is
voltunk a Mogyoró-hegyen. Köszönjük a vendéglátók, a szervezők, az
igehirdetők és a csoportvezetők szolgálatát és a résztvevők nyitott szívét.
Igazán közel kerültünk az igéhez. „Közel van hozzád az ige, a te szádban és a
te szívedben” (Róma 10, 8)
 Gyermekhét – 2017. augusztus 14-18.
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. Idén Noé
története volt a fókuszban, amelyet a szolgáló
felnőtt testvérek színházi előadásával tártunk a
gyermekek elé. 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)
 A Marcali Missziói Egyházközség látogatása – 2017. augusztus 27.
A Marcali református Missziói Egyházközség 10 fős tagja látogatta meg
gyülekezetünket. Az istentiszteleten Fazekas
Krisztián ottani lelkipásztor hirdette az igét. Az
elmúlt ében mi tettünk náluk látogatást abból az
alkalomból, hogy felvettük velük a patronálási
kapcsolatot. Örülünk, hogy a kis gyülekezetet
támogathatjuk és velük jó lelki kapcsolatban
vagyunk. Ez alkalommal egy projektorral
ajándékoztuk meg őket. Az istentiszteletet közös
ebéd követte a templom előterében. Jó volt a testvéri beszélgetés. Ők is nagy
szeretettel várnak bennünket testvéri látogatásuk viszonzására. „Bizony
mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én
legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg”.(Máté 25, 40)
Gondoljunk rájuk sok imádsággal!
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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

Baba-mama kör

Kisgyermekes szülők és
gyermekeik

kedden 10 órakor várjuk a
szülőket és gyermekeiket

Bibliaórák

Felnőttek

hétfőn
péntek
pénteken

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

18 órakor;
9 órakor;
18 órakor

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

