
Jövel teremtő Szentlélek!

„Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és
leszálltak mindegyikükre.” (ApCsel 2, 3)

 
Veni  Creator  Spiritus!  Jövel  teremtő  Szentlélek!  Ez  Isten  népének

legmélyebb  és  legdrámaibb  kiáltása.  Örökérvényű,  a  hívő  szív  legmélyéből
fakadó fohász. Mindennapi tapasztalataink teszik időszerűvé, mert azt látjuk,
hogy az Isten országának fokozatos épülése mellett a romlás sötét erői mind
nagyobb  tért  nyernek.  Egyszerre  érzékeljük  napjainkban  a  lelki  közállapot
ijesztő romlását és az Egyház spirituális gyengülését. Egyre hangosabban kell
kiáltanunk Isten Szentlelkének kiáradásáért és megtisztító munkájáért. Tegyük
ezt most is Pünkösd ünnepére készülve!

JÖVEL NYELVEKET TISZTÍTÓ SZENTLÉLEK!

Kőváry  László,  erdélyi  író,  fogalmazza  meg  Székelyhon  c.  írásában  a
közismert mondatot: „Nyelvében él a nemzet”. Ez abban az értelemben is igaz,

hogy  az  alantas  indulatból  fakadó
tisztátalan  beszéd  általánossá  válása
leginkább  a  nép  lelkét  pusztítja  el  és
jövőjét  teszi  kérdésessé.  II.  Rákóczi
Ferencről  jegyezték  fel,  hogy  mielőtt
belépett  volna  hadvezérei
tanácskozótermébe,  trágár,  indulatos  és
istenkáromló  szavak  ütötték  meg  a  fülét.
Szomorúan  nyitott  be  az  ajtón  és
csöndesen  megjegyezte,  hogy  Isten

segedelmét  ezek  után  már  nem  várhatják,  bármilyen  szent  az  ügy,  amiért
küzdenek.  Köznyelvünk  mai  állapota  egyre  ijesztőbb.  Elsősorban  erkölcsi
értéke devalválódott. Indulatos, trágár, a másik ember méltóságát kritikátlanul
mocskoló  kifejezések  mindennapi  tanúi  vagyunk  az  utcán,  villamoson,
családokban, de sokszor a média és a politika területén is. A közízlés ilyenszerű

megromlása előrevetíti annak az árnyékát, hogy népszerűségre, hatalomra egyre
inkább a tisztátalan lelkű és ajkú emberek számíthatnak. 

A pünkösdi történet arra tanít minket, hogy míg az istentelen világ egyre
inkább önmaga tisztátalanságában fuldoklik, Isten országa addig a megtisztított
szívből származó, építő szavak által növekszik. Erre figyelmezteti Pál apostol
az efezusi keresztyéneket: „Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el szátokat,
hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre…”  (Ef 4, 29) Az
eredeti szó, ami itt előfordul, a rothadt, illetve rothasztó. A rothadt beszéd nem
csupán a szólót minősíti, hanem képes környezete megrothasztására is. 

Hogyan  tisztulhat  meg  a  száj?  Sokan  úgy  gondolják,  elég  a  belátás,
önmagunk  moderálása.  Természetesen  nem  vitatom  ennek  létjogosultságát,
mégis  azt  kell  mondanom,  aki  így gondolja,  az  meglehetősen  naiv.  Ézsaiás
könyve 6. részében olvasunk a próféta elhívásáról. Ez az elhívás egy fájdalmas
felismeréssel kezdődik, amikor megjelent az Isten szentsége és tisztasága: „Jajj
nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között
lakom!” (Ézs 6, 5) Az Úr erre nem azt felelte: Moderáld magad, fiam, mert már
az én prófétám vagy! Hanem a szeráf az Úr oltárától való parázzsal tisztította
meg ajkát. (Ézs 6, 6-7) Ez a gyökeres megoldás! 

Egy ember mondta el egyszer bizonyságtételében, hogy mielőtt Krisztust
megismerte,  meglehetősen  szabad  szájú  volt.  Megtérése  után  szíve  mélyén
utálta meg az ilyen beszédet, és ha eleinte még ki-kicsúszott ajkán valami nem
odavaló szó, úgy érezte, mintha tőrt forgatnának lelkében. 

Jövel hát nyelveket tisztító Szentlélek!
 

JÖVEL SZÍVEKET FELGYÚJTÓ SZENTLÉLEK!
 

Amikor  a Lélek felülről  való segítségét  várjuk,  akkor  elismerjük,  hogy
nem  csak  a  minket  körülvevő  világnak,  hanem  nekünk,  keresztyéneknek,

magának  az  Egyháznak  is  tisztulásra  és
megújulásra  van  szüksége.  Hogyan  változna
körülöttünk  az  élet,  ha  mi  mindig  ugyanazok
maradnánk, és nem változnánk? 

Isten  az  Ő  kijelentett  igéjét  az  Egyházra
bízta. Hitelesen minden korban csak úgy adhatjuk
tovább, ha magunk is engedünk a Léleknek. Nem
lehetünk ódonszagú múzeum vagy bennfentesek
egylete, akik nem találják az útját-módját annak,
hogy  mindenki  a  maga  nyelvén  értse  az  Isten

nagyságos  dolgait.  Magunktól  sohasem tudunk jó  értelemben „mindeneknek
mindenévé”  lenni.  Ezt  onnan  felülről,  a  Lélek  által  nyerhetjük  el.
Próbálkozásból,  kísérletezésből  talán  nincs  is  hiány.  Mulasztásunk  inkább
abban van, hogy nem kiáltunk kitartóan saját csődünket beismerve a próféta
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szavával: „A négy égtáj felől jöjj elő, Lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy
életre keljenek!” (Ez 37, 9). Nagy baj, ha már mi sem hiszünk a hirdetett Ige
erejében, pedig az Istennek hatalma ez minden ember üdvösségére. Valahogy az
egyházi  közbeszéd  is  megerőtlenedett:  „Ha  pedig  a  trombita  bizonytalan
hangot ad, ki fog harcra készülni?” (1Kor 14, 8). Erővel és hatalommal kell
szólnia az igének. „Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett…”
(Kol 4, 6)

Lángnak kell  lennie ajkunkon a szónak,  mely kemény szíveket  lobbant
lángra.  Törjük  a  fejünket  a  megoldáson,  ez  azonban kevés!  Kiáltanunk kell
mind hangosabban: jövel szíveket lángra gyújtó Szentlélek!

Kiss László lelkipásztor 

Indiai keresztyén imádság

Ébreszd, Uram, egyházadat,
de először bennem ébreszd.

Építsd fel közösségedet,
de először bennem végezd.

Uram, a békét add meg,
és ismerni Téged a földön:

szereteted, igazságod mindenkit betöltsön...
De nálam kezdd először!

 

BIZONYSÁGTÉTELEK

Kereszt-kérdések, ahogy én látom…
Régóta szerettem volna tanúbizonyságot tenni arról, hogyan tett csodákat

az életemben Isten, ezért örültem a felkérésnek, hogy fogalmazzam meg, mit is
jelentett nekem a Kereszt-kérdések sorozat.

Ha  nagyon  röviden  kellene  megfogalmaznom,  akkor  ezt  mondanám:
evidenciákra találtam.

Hosszú történet,  talán egyszer  megírom valahol,  de most  megpróbálom
röviden megfogalmazni. 

Átlagos ateista családban születve,  mindenféle keresztény gondolatoktól
mentes életem volt 14 éves koromig. Akkor, nem tudtam minek köszönhetően,
teljesen  magamtól  elkezdett  foglalkoztatni  Isten.  Végigmentem  a  katolikus
vallás  szerinti  állomásokon  (keresztelés,  első  áldozás  stb.),  hittanra  jártam,
cserkészkedtem.  Tartott  ez  a  serdülő  korig,  de  aztán  tévúton  voltam.  Nem
tagadtam továbbra sem Isten létezését, de nem jártam tovább az útján. 

Visszanézve,  életem első  fele  az  átlagosnál  sokkal  nehezebbre  sikerült,

rajtam kívülálló dolgok miatt, de valahogy ember maradtam, sőt erősödtem a
terhek alatt.  Aztán jött  életem szerelme, akivel ugyancsak súlyos helyzeteket
kellett átélnünk, ugyancsak rajtunk kívül álló okok miatt.

Pontosan 12 évvel ezelőtt,  a templomi esküvőnkre készülve, elkezdett a
Szentlélek dolgozni bennünk. Eljárogattunk vasárnaponként az istentiszteletre,
de azért nem „szakadtunk bele” az erőfeszítésbe. Közben kezdtük érezni, hogy
a gondok egyre nagyobbak, a terhek egyre nehezebbek, egyre több a zárt ajtó,

hiányzott  valami  belőlünk.  Tele  voltunk
kérdésekkel, amikre nem tudtunk kitől válaszokat
kérni.  Ekkor  hallottunk  a  Kereszt-kérdések
sorozatról,  amire  én  nagyon  szívesen  mentem
volna,  de  megvallom  őszintén,  féltem,  hogy  a
férjem  nem  nyitott  rá.  Legnagyobb
meglepetésemre,  örömmel  csatlakozott  az
ötlethez,  így elmentünk.  Rettenetesen izgultunk,
féltünk,  hogy  kiderül  mennyire  tudatlanok
vagyunk  és  hiányos  a  lexikális  tudásunk  a
többiekéhez képest.

De  nem  így  volt:  itt  válaszok  vártak,
magyarázat, megértés, szeretet….

És itt jön a lényeg – megértettük miről is szól az egész, mit jelent Jézussal
élni: ez lett életünk alap-evidenciája.

Ez  egyértelmű  dolgokat  jelent,  amik  vitathatatlanok,  amik  eddig  is
végigkísérték az életünket, csak nem vettük észre, pedig ott voltak az orrunk
előtt.

És  egyértelmű  lett  a  vasárnapi  istentisztelet,  egyértelmű  a  napi
bibliaolvasás,  a  napi  hálaadás,  és  még  sorolhatnám  mennyi  minden  lett
egyértelmű, mióta a Kereszt-kérdések sorozaton megértettük a lényeget!

Azután másodszor is végigjártuk a sorozatot, ezúttal már vittük magunkkal
a keresztlányunkat is…

A Kereszt-kérdések hatására konfirmáltam, és remélem, majd a férjem is
fog.

Mindenkinek  ajánlom  ezt  a  sorozatot,  akinek  kérdései  vannak.  És
higgyétek el: nincsenek rossz kérdések!

 Csizmadia Anita 
 

Kereszt-kérdések személyes beszámoló
Azt  megelőzően,  hogy  elkezdtem  volna  járni  a  Kereszt-kérdések

alkalmaira,  rengeteg  negatív  élményben  volt  részem.  Ennek  hatására  rossz
gondolataim  támadtak,  habár  mindössze  21  éves  vagyok.  Két  hétig  fel-alá
járkáltam Budapest  utcáin,  emésztve magam,  okolva a világot,  magányosan.
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Előtte sose érdekelt a vallás, a lelkem üdvössége, a Biblia vagy legfőképpen
Isten.  Aztán  a  sokadik  napi  bolyongás  után,  mikor  már  kezdett  eluralkodni
felettem a teljes kétségbeesés, egy padon ülve rákerestem a Biblia tanításaira az
interneten,  –  magam sem tudom megmagyarázni  a  miértjét  –  és  olvasgatni
kezdtem. 

Mikor  már  a  sokadig  versen  voltam  túl,  azt  éreztem,  hogy  ideje
megtalálnom  az  életem  értelmét  és  célját,  hiszen  kizárt,  hogy  erre  lettem
teremtve.  Azt gondoltam, hogy talán itt  kellene kezdenem valahol,  a hitnél.

Nem  egészen  10  percre  rá,  hogy  ezt  eldöntöttem,
megkeresett telefonon a Keresztanyukám, nem lenne-
e kedvem csatlakozni  egy tízhetes Kereszt-kérdések
"tanfolyamhoz".  Mivel  éreztem,  hogy talán innentől
valami igazán fantasztikus és új kezdődhet el velem,
rávágtam,  hogy  PERSZE!  Akkor  és  azóta  tudom,
hogy ez nem a véletlen, hanem Isten csodálatos terve
volt, amelyet Krisztus által kaphattam meg. 

Mindig azt éreztem, hogy sehova se illek, nem
tartozom sehova se igazán. Életem során többen első
ránézésre negatív következtetéseket vontak le rólam,
pedig  azelőtt  egy  szót  se  beszéltek  velem.  Itt,  a
gyülekezetemben  azonban  az  első  perctől  kezdve
otthon éreztem magam,  biztonságban.  Nem éreztem
magam  feszélyezve  egy  pillanatra  se.  Szabadon

kérdezhettem  és  véleményt  nyilváníthattam,  és  ennek  csak  pozitív
következményei  lettek.  Tudták,  hogy  egyelőre  csak  ismerkedem  "Krisztus"
gondolatával,  mégse  próbáltak  meggyőzni  saját  nézeteik  igazságáról,  ezzel
engedve, hogy saját magam döntsem el, melyik utat választom.

A  tizedik  hét  végére  el  tudtam  dönteni  mit  szeretnék,  vagy  ami  a
legfontosabb:  KIBEN  HISZEK.  A  számomra  legfontosabb  kérdésre  pedig
megkaphattam a választ Jézus Krisztus által. 

Az elfogadás folyamata hosszabb idő, de azt gondolom, hogy ez az az Út
az  ember  életében,  amit  érdemes  és  élvezet  végigjárni,  hiszen  mára  sokkal
gazdagabb lettem vele, Isten által. Érzem, hogy van miért és Kiért felkelnem,
hiszen  tudom,  én  is  egy  csodálatos  isteni  terv  része  vagyok.  A hátralévő
napjaimat  nem kell  magányban  töltenem,  hiszen  Istenhez  mindig  szólhatok,
Krisztusnak hála, és tudom, ha hitemhez tartom magam továbbra is, akkor Isten
is megtart engem abban a jóban, amiben döntésem óta is tart, és Jézus által lelki
üdvösségem is biztonságban tudhatom.

            Vámos Rebeka

Szeretettel várjuk gyülekezeti tagjaink személyes bizonyságtételeit. Hisszük, hogy
általuk mindannyian erősödünk. (Szerk.)

GYEREKSAROK

Keresztyén  keresztrejtvény  gyerekeknek  és  szüleiknek,  és  persze  más
érdeklődőnek…

Rejtvényünkben a vízszintes 1., függőleges 35. és vízszintes 30. alatt egy
bölcs,  megfejtendő  mondást  rejtettünk  el.  A  helyes  megfejtést  a  gyerekek
személyesen  Borkó  Tamásnak,  illetve  szülői  segítséggel  elektronikusan  a
borkota@gmail.com címre tudják megküldeni. Az első három megfejtő gyerek
(család)  3.000,  2.000  és  1.000  forintos,  az  iratterjesztésünkben  kapható
könyvekre,  képeslapokra  és  egyéb  tárgyakra  beváltható  vásárlási  utalványt
nyer.

Vízszintes:
1. A megfejtendő mondás 1. része 16.  „Görbe” útjáról  híres bibliai  férfi  17.
Ennek a királynak az uralkodása alatt járt Illés a sareptai özvegynél – névelővel
kell beírni! 18. Mosópormárka 19. Összevissza szel! 20. Áraszt 21. Talál 23.
Vágya – fordítva 24. Ézsau felesége 25. Kettős betű 27. „Ott, ahol a kis ... siet
beléje” 28. B-vel az elején: török úr 30. A megfejtendő mondás 3. része 33.
Ábrahám unokaöccse 35. Izsák egyik fia 37. Betlehem másik neve 38. Edomi
királyfi, aki Dávid elől Egyiptomba menekült 40. Végtelen sáv! 41. Izráeli bíra
– névelővel 43. Ábrahám neve másképpen 45. Személyes névmás 46. Török
rang 48.  Ádám fia  49.  Téli  sport  51.  Hofni  és  Fineás  apja  52.  Fogoly 53.
Sír 55. Kezdemény – az első kocka egy kettős betűt tartalmaz! 57. OK! 58.
Szeretetvendégség az első keresztény gyülekezetekben 61. A nő, aki megtudta
Sámson  erejének  titkát  63.  Saul,  később  Dávid  hadvezére
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Függőleges:
1. Az első halott – ékezetet nem kell írni! 2. Lakóépület 3. A próféta, aki „nem
halt  meg”  4.  Táskában  van!  5.  Kiejtett  betű  6.  Jeremiás  unokatestvérét  7.
Zamatot  8.  Földet  forgat  – fordítva 9.  Zambiai  és magyar  autók jelzése  10.
Kiáltás  része!  11.  Salamon anyja  – névelővel  12.  Szamárhang 13.  Török és
osztrák autók jelzése 14. Az Ószövetség szerint nagy vadász volt. A Biblia –
többek között – az ő nevéhez fűzi Ninive alapítását 15. EEL 20. Lírai műfaj 22.
Bétel városának másik neve 25. Liter egynemű betűi 26. A kályha hátulja! 28.
Efelé a város felé vezető úton utazott az etióp főember – fordítva 29. Azonos
betűk 31. Teherautómárka 32. L-lel a végén: innivaló 33. Luxemburgi, osztrák
és máltai autók 34. Bácsika 35. A megfejtendő mondás 2. része 36. Összekevert
tus! 38. HÁI 39. Női bíra volt 42. December 31-e 44. Repülőtéri Légiforgalmi
Igazgatóság 47. Gabonát betakarít 49. Város Efraimban, itt szolgált Éli pap is
50. Önző 52. Rosszá tesz 54. Apósa 55. Közép-európai nép – az első kocka egy
kettős betűt tartalmaz! 56. Legelő – Németül 57. Bent dobál! 59. Fél guru! 60.
Isten – héberül 61. Orosz igenlés 62. Osztrák és spanyol autók 63. ... Capone
64. Napszak

Kegyelettel emlékezünk elhunytainkra!

Március: 
Kiss Csaba Béla (élt 61 évet), 

Április: 
Zsolnai Andrásné, szül. Gáspár Katalin (élt 84 évet),
Sápi Emma (élt 79 évet), 
Kiss László (élt 64 évet), 
Botyánszky Pál (élt 67 évet), 
Kunyicza Ferencné,  szül. Bőröndi Julianna (élt 98 évet),
Oláh József (élt 74 évet)

Május: 
Csizmadia Ferenc (élt 79 évet), 
Hársvölgyi József (élt 69 évet), 
Pachner Lászlóné Szakács Éva (élt 86 évet), 
Nagy Mihály (élt 90 évet), 
Klement Károly (élt 74 évet), 
Jakó Kálmánné, szül. Takács Anna (élt 74 évet), 
Gergely Etelka, szül Paku Etelka (élt 82 évet)

 „Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te
velem vagy…” (Zsolt 23, 4) 

Köszöntjük a megkeresztelteket! 

          Május:   
Horváth Dóra Rege, 
Czimbalmos Benedek, 
Czimbalmos Csenge, 
Andor Anna

 
„Menjetek  el  tehát,  tegyetek  tanítvánnyá  minden  népet,  megkeresztelve

őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében…” (Máté 28, 19)

 Sík Sándor: Ments meg Uram! (1940)             

A virágtalan, gyümölcstelen ágtól
A meddőségtől, lanyhaságtól,
a naptalan és esőtelen égtől;
Ments meg Uram a szürkeségtől!
 
Édes az ifjak méntás koszorúja,
Fehér öregek aranyos borúja,
Virága van tavasznak, télnek;
Ne engedj Uram, koravénnek!
 
Csak attól ments meg, keresők Barátja,
Hogy ne nézzek se előre, se hátra.
Tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad,
Ne tűrd, Uram, hogy bezáruljak!

Ne hagyj Uram, megülepednem,
sem eszmében, sem kényelemben.
Ne tűrj megállni az ostoba van-nál,
S nem vágyni többre kis mái magamnál.
 
Ha jönni talál olyan óra,
hogy megzökkenne vágyam mutatója,
Kezem kezedben ha kezdene hülni,
Más örömén ha nem tudnék örülni,
 
Ha elapadna könnyem a más bűnén,
A minden mozgást érezni ha szűnném,
Az a nap Uram, hadd legyen a végső:
Szabadíts meg a szürkeségtől!

KÖNYVAJÁNLÓ

Cseri Kálmán: Emberek a kereszt körül
A szerző  a  nagycsütörtök  estétől  nagypéntek  estig  tartó  eseményeket

tekinti  át,  méghozzá  a  Jézussal  kapcsolatba  lépő
embereket – Júdást, Kajafást, Pilátust, Pétert – szemügyre
véve.  Elgondolkodtató,  hogy  micsoda  jelentősége  van
annak, hogy honnan tekintünk Jézusra és kinek a szemén
keresztül  látjuk  Őt.  A  mű  olvasása  közben  az  ember
óhatatlanul a szemlélődők közt találja magát és nemcsak
értelmezni  próbálja  a  szereplők  viselkedését,  hanem
egyben  választ  is  keres/ad  arra  a  kérdésre:  kicsoda
számomra a megfeszített Jézus?
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Ficsorné Kapus Mónika: A középső
Az ifjúsági  regény főszereplője  István,  aki  egy boldogtalan  kiskamasz.

Elege van abból, hogy otthon ő a „középső”, ráadásul
az iskolában sincs könnyű élete: nincs igazi barátja, és
az  az  érzése,  mintha  a  tanárok  is  pikkelnének  rá.
Ráadásul egy nap úgy tűnik, minden még rosszabbra
fordul: ki kell költöznie saját szobájából, mert az idős
és  beteg  nagymama  hozzájuk  költözik.  Ekkor  még
senki sem számít rá, hogy végül a nagymama jelenléte
fogja jó irányba elmozdítani a fiú és az egész család
életét. Bátran ajánlom a könyvet nyári szünidőre a 10-
15 éves gyermekeknek, mert fordulatos, szórakoztató
olvasmány.

Karsay Eszter: És velem ki törődik?
A szerző gyülekezeti lelkészként, lelkigondozóként naponta találkozik az

emberi  lélek  fájdalmas  kérdéseivel.  Úgy látja,  hogy
miközben kitágultak a külső világ lehetőségei, a belső
elszegényedik.  „Nincs  emberem"  –  jajdul  fel  egyre
több  ember,  amikor  veszteség  éri,  elmagányosodik
vagy csöndes kétségbeesésben tengeti az életét. Nincs
kivel  megbeszélni,  nincs  kinek  föltenni  a  kérdéseit:
Mit kezdjek magammal? Miért élek? Hogyan lehetnék
boldog? Ezekre a kérdésekre ugyan mindegyikünknek
magának  kell  megtalálni  a  válaszokat,  a  szerző
előadásai  azonban  segítséget  nyújtanak  az
elgondolkodásban  és  jobb  ember-  és  önismeretre  is
segítenek.

Suga Gábor

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
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)

➢ Őrbottyániak látogatása gyülekezetünkben

A tavalyi  adventi  Őrbottyánban  tett  gyülekezeti  látogatás  után,  most
tavasszal  a gyermekek és gondozóik,  valamint  lelkipásztoruk látogattak meg
bennünket. Szokásukhoz híven énekes, zenés műsorral, valamint lelkészük igei
szolgálatával jöttek közénk. Gyülekezetünk szeretetvendégséggel kedveskedett
a gyermekeknek, amelyen nagy örömmel vettek részt,  közösen a gyülekezeti
tagokkal.  Isten  ránk  is  bízta  őket,  így  ne  feledkezzünk  mi  se  el  azon
testvéreinkről,  akik  ilyen  terhet  hordoznak,  hiszen  leginkább  mi  épülhetünk
evvel. Hordozzuk imában őket, a gondozókat, intézményvezetőket, lelkészüket.

„Ha ebédet  vagy vacsorát  készítesz,  ne a barátaidat  hívd meg,  ne is  a
testvéreidet, a rokonaidat vagy a gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők
is  meghívjanak  téged.  Hanem  ha  vendégséget  rendezel,  szegényeket,
nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, met nincs miből
viszonozniuk.  Te  pedig  viszonzásban  részesülsz  majd  az  igazak
feltámadásakor.” (Lukács 14, 12-14)

➢ Anyáknapi ajándékkészítés és köszöntés – 2017. április 29. és május 7.

A gyerekek  idén  is  saját  kezűleg  készíthettek  apró  figyelmességet  a
szeretett édesanyáinknak és nagymamáinknak a családban és a gyülekezetben,
Anyák  napjára.  Az  elkészített  hóvirágos  igés  kártyákat  a  gyerekek  nagy
lelkesedéssel  adták  át  és  meglátásunk  szerint  a  volt,  jelenlegi  és  majdani
Édesanyák még nagyobb örömmel  fogadták.  Nem mellesleg mind az ÉNO-
otthonbeliek, mind a mi gyermekeink énekkel, verssel és tánccal köszöntették
Isten tervében oly fontos helyen lévő Édesanyákat. Isten áldását kérjük rájuk.

„Megfeledkezik-e  csecsemőjéről  az  anya,  nem  könyörül-e  méhe
gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad!”
(Zsolt 131, 2)

➢ Szeretethíd – 2017. május 20.

Egyházközségünk  nem  tétlenkedett  a  Magyar  Református  Egyház
„Szeretethíd”  napjain.  Szép  hagyományunkba  simulva  19  felnőttet  és  9
gyermeket számláló csapatunk idén az idősek és az árvák felé fordult. Először a
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Fővárosi Önkormányzat alacskai úti idősek Otthonába látogattunk, ahol ismerős
közegben  énekkel,  verssel,  szeretetvendégséggel  és  egy  kis  odafigyeléssel,

beszélgetéssel szolgáltunk. Csak
az  ebédre  készülődés  tudott
végett  vetni  népes,
gyerekzsivajtól  hangos
csapatunk  ottlétének.  Utána
átautóztunk  gyümölcseinkkel,
édességeinkkel  a  gloriett  telepi
AGA  Gyermekotthonba,   ahol
legnagyobb  meglepetésünkre
idén műsorral és vendéglátással
vártak  bennünket.  Az
együttlétünket  közös
énekelgetés,  pingpongozás,

valamint  aszfaltrajz-verseny  gazdagította.  Mindannyian  épültünk,
örvendeztünk.  „Hídépítésünket”  a  gyülekezeti  házban  elköltött  babgulyással
indított és túróskaláccsal zárt ebédünk foglalta keretbe. 

„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)

 
Ünnepi istentiszteletek

A pünkösdi hét alkalmai:
2017. június 2.  (péntek) 18.00 Ünnepelőkészítő istentisztelet
2017. június 4. (vasárnap) 10.00 Pünkösd vasárnapi ünnepi istentisztelet 
úrvacsorával
2017. június 5. (hétfő) 10.00 Pünkösd hétfői istentisztelet konfirmációval, 
úrvacsorával
 Fontos,  hogy  az  úrvacsorát  az  idősek  részére  a  lelkipásztor  kiviszi,
amennyiben az igényt jelzik!
 
2017. további kiemelt alkalmai
2017. július 5-9 Gyülekezeti Csendeshét Kisorosziban szerdától vasárnapig
2017. augusztus 4-8. Erdélyi testvérgyülekezetünk látogatása
2017. augusztus 14-18. Gyermeknapközis tábor ovisoknak és kisiskolásoknak

FONTOS:  2017.  ősszel  tartjuk  gyülekezetünk  presbiter-választását,
amelyen  az  egyházfenntartói  járulékot  befizető,  a  gyülekezet  választói
névjegyzékében  szereplő  egyháztagok  vehetnek  részt.  (Kérjük,  a  nyár
folyamán  mindenki  rendezze  a  járulék  befizetését  pénztárunkban.)

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;
csütörtökön   9 órakor;
pénteken       18 órakor 

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 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, Suga Gábor 
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