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PIHENJETEK MEG EGY KISSÉ
„Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és
tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan
helyre, és pihenjetek meg egy kissé” (Mk 6, 30-31)

A TARTALOMBÓL:
igei üzenet............................. 2. oldal
BIZONYSÁGTÉTEL.................... 3. oldal

Az Úr Jézus pihenésre, megpihenésre hívja magához tanítványait. Van egy Kérdések a Bibliában ...4-5. oldal
másik, jól ismert igevers, amelyben szintén megnyugvásról van szó: „Jöjjetek ami volt ................................. 6. oldal
énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek” – ez minden megfáradtnak szól. Alapigénk azonban A konfirmációról ............. 7. oldal
kifejezetten az Ő tanítványainak szól: „Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan ÁLLANDÓ ALKALMAINK........ 8. oldal
helyre, és pihenjetek meg egy kissé”.
Így a nyári szünidőben, szabadságok idején jólesően halljuk Jézus szavait.
Ő tudja, hogy mi, emberek megfáradunk, és pihenésre van szükségünk, épp úgy, mint ott akkor a tanítványoknak.
Az embert szerető és szíve legapróbb gondolatáig ismerő Jézus nem könyörtelen hajcsár. Tudja, hogy tanítványainak
ereje véges, a munkában elfáradnak, pihenésre van szükségük. A mindig kifeszített fűrész könnyen eltörik, a mindig
felajzott íj előbb-utóbb elpattan, a mindig stresszben élő ember tönkremegy, ha nincs megállás. Luther Márton mondta
egyszer reformátor-társának, a késő éjfélig is dolgozó Melanchtonnak: „Fülöp, Fülöp, pihenéssel is lehet dicsérni az
Istent!” A munkának és a pihenésnek ritmusa van az életünkben, mint a nappalnak és éjszakának, a hétköznapoknak és
ünnepeknek.
Félreértés ne essék, nem a keresztyénségünkben akar minket szabadságoltatni Jézus! Hiszen Krisztus-követésünkben
nincs szünidő, mert ez azt jelentené, hogy az ember elhagyja Jézust. Csupán időt ad a feltöltekezésre, de nem Nélküle,
hanem Vele! „jöjjetek velem csak ti magatok, és pihenjetek meg egy kissé”.
Magasztaljuk a mi Urunkat, hogy a szükséges pihenésre is megadja az időt. Különböző a nyarunk, de Urunk ugyanaz.
Különbözőek a körülményeink, de Mesterünk mindnyájunknak ugyanaz! Ő szólít meg, Ő küld szolgálatba, Neki
tartozunk számadással, és végül Vele töltekezhetünk meg újult erővel. Mert meg van írva: „erőt ad a megfáradtnak, és az
erőtelen erejét megsokasítja”.
Isten Jézusban fakasztotta föl e földön azt a mennyei gyógyforrást, ami valóban gyógyít, felüdít, felfrissít. Jézus
személye, jelenléte, a Jézussal való együttlét adja meg a léleknek azt a nagyon óhajtott nyugalmat és erőt. Évközben,
a rohanó élethajszában nincs mindig időnk leülni az Élet forrásához, nem érünk rá csendben, nyitott Bibliával, összekulcsolt
kézzel hallgatni Jézust, beszélgetni vele. Sodor az idő, a munka, a határidők, a gondok áradata, az élet ezer problémája.
Rohanunk, mint Márta (Lk 10, 40). A nyári szünidő tehát nem csak arra való, hogy az ember bizonyos hiányokat,
elmaradásokat pótoljon, kialudja magát végre jó
alaposan, elolvassa azokat a könyveket, megnézze
azokat a filmeket, amikkel az egész évi hajszában
nem ért rá törődni, vagy elvégezze a régóta esedékes
nagytakarítást, befőzést, persze erre is való, de főként
arra, hogy az Istentől elsodródott ember, az Isten
elől menekülő ember megálljon Isten előtt! És igazán
megállni csak elcsendesedve lehet.
A modern élet egyik legnagyobb nyomorúsága a csend hiánya. Semmire sincs olyan nagy
szüksége a mai embernek, mint a csendre. Ezért hív
magához Jézus: „Jöjjetek velem és pihenjetek meg
egy kissé”. Jézusban csend, nyugalom és békesség
van. Ha Hozzá jövünk, magához ölel, és csendet,
békét teremt a szívünkben. Sz-S. G.
.
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Igei üzenet
„Új szívet adok nektek, és új lelket adok
belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet,
és hússzívet adok nektek. Az én Lelkemet
adom belétek, és azt művelem veletek, hogy
rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet
megtartsátok és teljesítsétek” (Ez 36, 26-27)

„Maradjanak a szívedben azok az igék,
amelyeket
ma
parancsolok
neked.
Ismételgesd azokat a fiaid előtt és beszélj
azokról, akár a házadban vagy, akár
úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz”
(5Móz 6, 6-9)

Ezékiel a babiloni fogságban elhívott és ott működő próféta
volt, Dániel kortársa a Kr. e. 6. században. Szolgálata által
része volt abban, hogy Júda megmaradt népe a fogság
idején Babilóniában, hithűségében megtisztult és megújult.
Isten Ezékiel által is kijelentette, hogy jön egy kegyelmi
korszak, amikor Isten az Ő törvényének betartását úgy teszi
lehetővé, hogy új szívet és új lelket ad az Ő népének. Az
emberi teljesítmény elvárása helyett Isten szívcserét ígér.
A kemény és érzéketlen szívet maga Isten cseréli ki, és Isten
szavára, akaratára figyelő, érzékeny hússzívet ad, amely
gyönyörködik Isten törvényében. Sőt, az új szív mellett új
Lelket is ad. Isten az Ő Lelkét adja, aki nemcsak készséget,
hanem erőt is ad ahhoz, hogy Isten törvényét megtartsuk.
Istennek ez az Ezékiel által megígért kegyelmi korszaka
Jézus Krisztus által valósult meg. Nem előírás és kötelesség
immár Isten imádata és akaratának, törvényének teljesítése,
hanem kegyelmi lehetőség. Lehet Istent tagadni, létét
és akaratát figyelmen kívül hagyni, de lehet Őt keresni,
közelségében és szavai által megismerni. Ebben az új
kegyelmi korszakban senki sem kárhozik el a bűne miatt,
bármilyen gonoszságot követett is el, mert Jézus Krisztus
minden ember összes bűnét magára vállalta és a jogos büntetést mindenki helyett elszenvedte. A megbocsátás és az új szív,
új Lélek tehát minden ember számára ingyen kegyelemből
készen van. E kegyelmi korszakban azok kárhoznak el, akik
nemet mondanak a Krisztusban felkínált kegyelmi ajánlatra.
A kárhozat egyetlen oka az elutasítás. Akik viszont hitelt
adnak Isten szavának, megkapják a hússzívet, és az örök élet
pecsétjét és zálogát is: a Szentlelket.
Fogadjuk örömmel, hittel és hálaadással az Ezékiel által
évezredekkel ezelőtt megfogalmazott jó hírt és éljünk vele!

Isten pedagógiai tanácsot ad Mózes által népének.
Arra tanítja őket, hogy a szülők miként ültessék be gyermekeik
szívébe az Igét, és az Ige által istenfélelmet és kegyességet.
Az első kérdés az, hogy mivel van telítve a szülők szíve.
Senkiben sem tudunk érdeklődést támasztani az Ige iránt,
ha a mi szívünk nincs telítve az Ige iránt való tisztelettel és
szeretettel. „Hangosabban beszél az, aki vagy, mint amit
mondasz” – tartja egy kínai közmondás. Ha gyermekeink
azt érzékelik, hogy az Ige szerelmeseiként úton-útfélen, a
természetes beszélgetéseinkben egy-egy Ige jön elő belőlünk,
és aszerint is élünk, akkor az ő szívükben is megtelepszik, és
irányítani fogja gondolkodásukat az Ige. Ha azonban csak
valamilyen fenyítő eszközként, figyelmeztető intésként
idézzük nekik a Bibliát, inkább taszító, kényszerű szabálynak
fogják azt érezni, és nem jelent számukra életet formáló erőt.
Akkor lesz hatékony ajkunkon az Ige, ha Krisztus beszéde
gazdagon lakozik a szívünkben (Kol 3, 16), és meghatározza
életvitelünket.
Az idézett mondat szülőknek szóló tanács, és tudatos
ismételgetésről szól. Méghozzá nem formálisan vagy
előkészített alkalmakon, hanem bárhol és bármikor: otthon,
útközben, este vagy reggel, szóval ott és akkor, amikor
természetes módon alkalom nyílik rá. Legyenek olyan
meghitt beszélgetések a családban, amikor oldott légkörben,
mint szíved nagy kincsét és örömét tárod fel családod tagjai
előtt a számodra fontos Igéket.
Különös igazság, hogy gyakran nehezebben nyílunk meg
a családunk tagjai előtt, akik pedig a legközelebb vannak
hozzánk és őszintén szeretjük őket. Ilyen közösségteremtő
és bizonyságtevő beszélgetésekre kér Isten. Legyen a szívünk
igazi öröme a Bibliából naponként megszólaló Ige, amelyet
megosztunk! Beszéljünk róla a családunk tagjaival!

„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Miért nézed a szálkát atyádfia szemében,
a magad szemében pedig miért nem veszed észre a gerendát sem?” (Mt 7, 1.3)
Valahol egy nagyobb társaság volt együtt, melynek tagja szájukra vették egyik társukat és
azt kritizálták, minden rossznak elmondták. Egy öreg ember, akinek sehogy sem tetszett ez
a nagy ítélkezés, csendesen fölkelt a helyéről, kiment a szobából, s odakint megtöltött egy
zsákot meg egy kis kosarat homokkal. Aztán a zsákot hátára véve, a kosarat pedig karjára
akasztva visszatért a társaságba. A jelenlévők mind csodálkozva néztek rá: mit jelentsen
ez a különös viselkedés? Akkor az öreg így szólt: - „Ez a zsák a sok homokkal a hátamon
az én bűneim. Azért vetettem a hátam mögé, mert nem szívesen látom a bűneimet.
Ez a kevés homok pedig a kosárban a mások bűnei. Ezt magam előtt tartom, mert a mások
bűneinek látása mindig nagyon kedves.” E szavakra az egész társaság egyszerre elnémult,
mert mindannyian megértették az öreg szavainak igazi értelmét.
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„Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén
mondott Ige. Mint az aranyfüggő és a színarany ékszer,
olyan a bölcs feddés a szófogadó fülnek.” (Péld 25, 11-12)
Aranyalma ezüsttányéron ízléses, és szép a szemnek.
A két dolog jól összeillik. Éppen így van ez az „arany” Igével,
amelyet a kellő pillanatban mondtunk ki. „Örül az ember, ha
válaszolni tud, és milyen jó az idején mondott szó” (Péld 15, 23).
A megfelelő időpontban kimondott odaillő szó valóban
Isten ajándéka. Jól tesszük, ha kérjük Istentől ezt az adományt,
hogy Isten Lelke minket is felhasználjon arra, hogy a
megfelelő időben el tudjuk mondani a vigasztalás, a bátorítás,
az intés vagy a feddés megfelelő szavait.
Beszédünk legyen alkalmas, helyénvaló. A megfelelő szót,
a megfelelő időben – ez a bölcsesség lényege. Nem az a
kérdés, hogy igaz-e, amit mondani készülök, hanem az, hogy
mikor, hol, hogyan mondjam azt.
Figyeljünk a képre: mint az aranyalma ezüsttányéron –
az aranyalma valamilyen dísztárgy. Mint az aranyfüggő és a
színarany ékszer – egy gyönyörűen megmunkált, művészi
szépségű ékszer van a szemünk előtt. A helyén mondott szó
ebben a képben összekapcsolódik a művészi megmunkálás
finomságával, gondosságával, precizitásával, valamint a
műalkotás értékességével és vonzerejével. És valóban erről
van szó, igazat mondani nem nehéz, de a megfelelő időben,
a megfelelő módon szólni művészet. Megfontoltságot,
átgondolást és figyelmet igényel. Sokan elégedetten mondják
magukról: ami a szívemen, az a számon. Ez a fajta„őszinteség”,
mert annak nevezik, sokkal inkább balgaság, mert az ilyen
embernek fogalma sincs a helyén mondott szó szépségéről,
hasznáról. Elronthatsz valamit azzal, hogy rosszkor
mondod, amit mondasz.
Persze lehetséges, hogy nem elhamarkodottak vagyunk,
hanem elkésünk. Már régen ki kellett volna mondani, de te
csak hallgattál. A bölcs ember elég erős, hogy ne mondja,
amíg nem jön el a megfelelő pillanat, és elég erős, hogy
kimondja, amikor eljött az idő. Van, akinek nincs bátorsága
mondani, amikor mondani kell. Van, akinek nincs ereje nem
mondani, amikor hallgatni kell. És honnan tudhatom, hogy
mikor kell mondani és mikor kell hallgatni? A különbségtétel
művészete a bölcsesség.

A lelkész éppen a mennyországról prédikált.
Az istentisztelet után odalépett hozzá egy gyülekezeti
tag, aki gazdag kereskedő volt, és így szólt: - Tiszteletes
úr olyan szépen beszél mindig a mennyországról, de
mit ér az nekünk, akik mindkét lábbal a sarat tapossuk.
Legalább mutatna is már nekünk egyszer, ha csak egy
darabka mennyországot is!
A lelkész komolyan válaszolt: - Ott a vasútállomás
mögött, az 5. számú házban, a 4. emeleten szegény
özvegyasszony lakik négy gyermekével. Nincs kenyerük,
nincs tüzifájuk, nincs egy fillérjük sem. Ön gazdag
ember. Arra kérem hát, küldessen nekik mindenekelőtt
egy szekér fát. Aztán rakasson meg egy kosarat
ennivalóval, s azt is küldje el nekik cselédjével. De Ön
is menjen hozzájuk személyesen s adjon az özvegyasszonynak annyi pénzt, amennyivel legalább egy havi
lakbérét kifizetheti. S ha eddig még nem tudta, hogy
milyen is lehet a mennyország boldogsága, akkor ott
bizonyára meglátja majd.
Késő este kopogtatás hallatszott a lelkész ajtaján. A
kereskedő jött hozzá, és könnyes szemmel csak ennyit
szólt: - Tiszteletes úr, köszönöm a tanácsot! Mindent
úgy cselekedtem. Most már én is tudom, hogy milyen a
mennyország!
Igen, ilyen mennyei örömöt tudnak szerezni azok a
szeretetszolgálatok, melyeket Jézus nevében itt a földön
teszünk embertársainknak.

„Szüntelenül imádkozzatok” (1Thess 5, 17)
Egy istenfélő leány mesélte, hogy ő a következő
módon igyekszik megvalósítani az apostol
intését: - Reggel mindjárt, amint kinyitom a
szememet, így imádkozom: „Uram! Nyisd meg az

értelmemet is, hogy megérthessem akaratodat!”
Mosakodás közben azért imádkozom: „Uram!
Moss ki engem minden bűnömből!” Öltözködés
közben ezt kérem: „Uram! Öltöztess fel engem
a tisztaság hófehér ruhájába!” Amikor pedig a
reggelimet fogyasztom, azt kérem Istentől, hogy
ne csak a testemet elégítse meg, hanem lelkemet
is táplálja szent beszédével.
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KÉRDÉSEK A BIBLIÁBAN

Nyári bibliai táborunkat idén is Balatonföldváron
tartottuk a Riviéra Park Hotelben, ahol a hét hektáros,
ősfás park, illetve a közvetlen balatoni partszakasz
kiváló helyet biztosított mindnyájunknak a kikapcsolódásra, pihenésre és a lelki feltöltődésre. Isten
kegyelméből július 1. és 6. között csodálatos hétben
volt részünk!
A hét témája: Kérdések a Bibliában – erről szóltak
a reggeli és az esti áhítatok, valamint a kiscsoportos
beszélgetések is.
Fontos szerepe van a Bibliában a kérdéseknek.
Ezek egy részét Isten teszi fel az ember(ek)nek, más
részét az ember teszi fel Istennek. Több száz kérdés
olvasható a Szentírásban.
Isten kérdései azt tudatosítják bennünk, hogy Ő
beszélő Úr, Aki párbeszédet kezdeményez velünk.
Isten élő személy, Aki valóságos kapcsolatot létesít
velünk, és akivel párbeszédbe kerülhetünk. Milyenek
ezek a kérdések? Nem költőiek, nem udvariaskodók,
nem kíváncsiskodók, de konkrétak, személyesek,
számonkérők, sokszor sarokba szorítók, ugyanakkor
féltők, bátorítóak és szeretetteljesek. Lehetetlen
kitérni előlük. Elevenünkre tapintanak. Felfedik azt,
amit mi szeretnénk elrejteni. Kimondják azt, amiről
mi mélyen hallgatunk. Ugyanakkor pedig Istennek
minden kérdése arra is utal, hogy számon tartja azt,
akit kérdez. Terve van vele, nem mondott le róla, nem
vetette el. Ezért áll vele szóba. Kapcsolatot kínál a
számára. Keresi őt.
Rögtön a Szentírás elején Isten intézett egy kérdést
az ellene fellázadt emberhez, aki ott remeg a bokrok
között: „Ádám, hol vagy?” . „Mit tettél?” – kérdezi
Évától. A következő nemzedéket is kérdezi: „Hol van
Ábel, a te testvéred?”
Isten kérdései nem „költői kérdések”, választ vár
rájuk. Nem kioktatóak, hanem eszméltetőek. Arra
valók, hogy mi magunk jöjjünk rá a helyes válaszra.
A Mal 1-ben olvassuk: „Szeretlek benneteket - ezt
mondja az Úr. De ti azt kérdezitek: Miből láthatjuk,
hogy szeretsz minket?” Ábrahámtól azt kérdezi:
„Van-e valami lehetetlen az Úr számára?” Jónástól:
„Igazad van-e, amikor haragszol?”

Az Újszövetségből is sok példát felhozhatunk: a
tanítványoktól kérdezte Jézus: „Kinek mondják az
emberek az Emberfiát? Hát ti kinek mondotok
engem?” Az első húsvétkor az Úr Jézus több kérdést
is feltesz, először a temetőkertben az Őt kereső Mária
Magdalénának: „Asszony, miért sírsz?” Aztán a
bezárt ajtók mögött ülő tanítványoktól: „Miért
rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben?” Az emmausi úton gyalogoló Kleopástól
és társától: „Miről beszélgettek az úton?” Végül
Pétertől: „Szeretsz-e engem?”
Isten kérdései ma is időszerűek. Összerezzenünk,
mert minket is eltalál szava. Szentlelkének titka
ez: az örök Isten mindig időszerű kérdései az örök
emberhez.
A Szentírásban az is gyakran előfordul, hogy emberek
kérdeznek. Mi jellemzi a mi kérdéseinket? Ezeket két
csoportra
lehet
osztani: vannak
tisztelettel feltett
kérdések, és vannak tiszteletlenül,
gőgösen feltett
kérdések. A tisztelettel feltett
kérdéseinkben
sokszor van sok
keserűség
is.
Gondoljunk
a
szenvedő Jóbra.
Egész kérdéssorozattal ostromolja a
Mindenhatót, de a
tisztelettel feltett kérdések mögött mindig ott van az
Istenbe vetett bizalom. Ott van az, hogy a kérdező
bizonyos abban, hogy Isten tud válaszolni, és válasza
igaz lesz, és kész azt elfogadni még akkor is, ha néha
nehéz (Jób 38. r.).
Aztán vannak pökhendi, tiszteletlen, gőgös, fölényes
kérdések. Amikor a kérdezőt tulajdonképpen nem
is érdekli Isten válasza. Odavet valamit a Mindenhatónak, de nem kíváncsi arra, hogy mit mond, mert
gőgjében azt képzeli, hogy jobban átlátja a valóságot,
mint a Mindenható. Ilyenkor a kérdésekben szemrehányás, vád, számonkérés és lázadás van. Mint
pl. amikor a pusztában Isten ellen lázadt a nép, és azt
kérdezte: „Tud-e Isten asztalt teríteni a pusztában?”
Olykor elfelejti az ember, hogy Isten az Úr, én pedig
ember vagyok. Ő a Teremtő és én teremtmény, mint
pl. Kain: „Talán őrizője vagyok a testvéremnek?”
Nem felel a kérdésre, hanem pimaszul visszakérdez.

csoportkép

az utolsó este táncház volt

Duga László és Tóth Mercédesz házasságkötésének megáldása

az étteremben

közös énektanulás a „moziteremben”

kiscsoportos foglalkozás

De kérdez Ábrahám is: „Uram, mit adtál nekem?”, a zsoltáros is: „Kicsodám van az egekben?”, Keresztelő
János is: „Te vagy-e az Eljövendő vagy mást várjunk?”, a tanítványok is: „Mester, nem törődsz azzal, hogy
elveszünk?”, de még Pilátus is: „Micsoda az igazság?” A Jel 6-ban kérdezik azok, akiket Isten Igéjéért öltek
meg: „Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért?”
Folytathatnánk a sort. Lehet, hogy a mi személyes kérdésünk valahogy így hangzik: Uram, mi választ el
engem Tőled? Szerinted miben kellene vagy lehetne változom? Hogyan találhatnék kedvességet a Te szemeid
előtt? Hogyan növekedhetne a hitem? Mit tegyek, hogy ne aggodalmaskodjam?...stb.
A mi Istenünk megengedi nekünk, hogy mi is kérdezzük Őt. Ne csak kérjünk Tőle, hanem tegyük fel
kérdéseinket. Ilyenkor szükséges, hogy az ember ne titkoljon el semmit. Ne titkolja el mennyei Atyja előtt, ha
csalódott, vagy ha kétségei vannak, vagy ha haragszik, ha szenved, vagy nem érti, amit a mennyei Atya tett.
Őszintén, mint a gyermek édes Atyjának.
A táborunk célja az volt, hogy engedjük, hogy a kérdések személyesen szólítsanak meg, ne térjünk ki a
válaszadás elől, kezdjünk párbeszédet Istennel. Eredményes volt ez a hét, ha kiben-kiben megfogalmazódtak
a szíve mélyén eddig talán kimondatlanul rejtőző kérdések, és ezek által mélyült az Atyával való kapcsolata.
Sz-S.G.
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Ami volt...

Virágcsokorral a kezükben versekkel és énekekkel köszöntötték május első vasárnapján, az Anyák
napi ünnepi istentiszteleten hittanos gyermekeink az
édesanyákat és nagymamákat.

Tavasszal három református oktatási intézményből is ellátogattak hozzánk. A Karácsony Sándor Ref. Ált. Iskola
4. osztálya, majd a Nagykőrösi Arany János Ref. Gimnázium Énekkara. Képünkön a Benkő István Ref. Ált.
Iskola diákjai láthatók a márc. 24-i istentiszteleten.

Május 11-én, szombaton délután szebbnél szebb Istent dicsérő énekektől zengett a Kőbányai Református Templom.
Immáron 6. alkalommal rendeztük meg a Kőbányai Kórusok Találkozóját. D. Kovács Róbert polgármester úr megnyitó
beszéde után a Magyarországi Csillagfény Kórus, a Magyarnagykapusi Református Énekkar (a jobb oldali képen), a
Pataky Női Kar, valamint a házigazda Sztárai Mihály Vegyeskar (orgonakísérő és karvezető: Kántor Zsolt) előadását
hallgathattuk meg. A bal oldali képen az Összkar énekli a Glória szálljon mennybe fel kezdetű kánont, Kántor Zsolt
vezényletével. A kórustalálkozót szeretetvendégséggel zártuk.

Az Ihász és Gergely utca sarkán hetekig tartó komoly építkezési munkálatokat láthattak az arra elhaladók. A templom oldalsó bejáratának régi, elavult feljáróját elbontottuk s helyére új, patináns, térkővel borított lépcső került.
Gyülekezetünk régi vágya teljesült ezzel. A templomlépcső felújítását Pankotai Ferenc főkurátor úr és családja,
ill. a gyülekezeti tagok adományai tették lehetővé. Hála legyen érte Istennek, és köszönet minden adakozónak!
A kivitelező Szöllösi Elek presbiter testvérünk volt. A munkálatok, a templomkert rendezése azonban még továbbra
is folytatódik a nyár folyamán. Mindeközben folyamatosan zajlik a „régi” Názáret felújítása, a vizes falak kiszárítása is.

Kőbányai Református Egyházi Élet
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„TE MARADJ MEG ABBAN, AMIT TANULTÁL!”
(2Tim 3, 14)
A konfirmáció gyülekezetünk életének örvendetes és létfontosságú
eseménye, az ember életében pedig egyszeri és megismételhetetlen
örömünnep. A felkészülés alkalmával megismerik a növendékek a
Szentírás nagy igazságait, megtanulják, milyen is az a közösség,
amelynek tagjai lesznek, milyen a viszony az egyház és a körülötte
lévő világ között, és milyen feladataik lesznek abban az egyházban,
amelynek új tagjaivá válnak.
Milyen az a közösség, amelynek tagjaivá fogadjuk ifjú testvéreinket?
Mindannyian tudjuk, hogy a történelem folyamán létrejönnek
kisebb-nagyobb, hosszabb-rövidebb ideig élő közösségek, társulások, melyek egy idő után felmorzsolódnak. Az egyház viszont
nem ilyen, mert az Örökkévaló Isten hozta létre Szentlelke által,
ezért ez a közösség örök! Ennek az Isten által létrehozott, óvott,
védett közösségnek lehetnek tagjai a konfirmált testvérek is.
A konfirmáció nem más, mint útnak indulás, hisszük, hogy az önálló
keresztyén élet útjára indulás. Ám ezen az úton vannak félrevezető,
megtévesztő útjelző táblák is, hiszen az út nem választható el ettől a
földi világtól. Sokszor láttunk már olyat, amikor egy útjelző táblát valakik szórakozásból vagy tudatos félrevezető szándékkal elforgatnak,
s megáll az arra közlekedő, és nem tudja, jobbra vagy balra
menjen-e, hogy a kívánt célt elérje. Olyankor térkép kell vagy egy
olyan ember, aki jól ismeri a helyet, és helyes irányt tud mutatni.
Így van ez a lelki életben is. A térkép a Bibliánk, a helyi lakos az,
aki átadta életét az Úrnak és ismeri a helyes utat. Ezt a lehetőséget
nyújtjuk az ifjaknak is: kezükben lehet a Biblia, s a gyülekezetben
tájékozódhatnak, így életük a Krisztus útmutatása szerint haladhat!
Ehhez viszont kell az ifjú engedelmessége és alázata is, hogy
elfogadja az útmutatást. Az élet nagy ígéreteivel vár mindenkit!
Viszont nagyon kell vigyázni, mert vannak balesetveszélyes
szakaszok, útkereszteződések és zsákutcák. Az egyház Ura ma is
erőt és biztonságot ad az embernek.
Keresztyénnek lenni, Krisztusban bízó életet élni a harmadik
évezredben is a legnagyobb boldogság! Még akkor is, amikor sok
esetben tapasztaljuk, milyen igaza van a dán filozófusnak, Sören
Kierkegaardnak, aki szerint a keresztyének úgy élnek ma, mint
a libák a baromfiudvaron. Úgy hetedik naponként felvonulnak, a
kerítés mögött próbálgatják szárnyaikat, s arról gágognak egymás
között, hogy milyen csodálatos lehetett, amikor az őseik még úgy
repültek, mint a madarak. Ma mélyen meghajtják fejüket, mint az
ember, aki vagy dicséri vagy kritizálja a prédikációt, de ez minden,
aztán elmennek és elfogyasztják az ebédjüket… Mi is tudjuk,
micsoda szárnyalás volt az első keresztyénség idején, a reformáció
korában, egy-egy ébredés alkalmával. A libák már nem repülnek,
rádöbbentek, hogy jó a vályúban az eledel és megvan a biztonságuk
a kerítés mögött.
A most konfirmáltaknak és mindnyájunknak feladatunk kérni Isten
áldott Szentlelkét, hogy általa megújuljunk és tudjunk mi is szárnyalni! S akkor nem csak arról beszélünk majd, hogy milyen hatalmas dolgokat cselekedtek az őseink! Imádkozzunk együtt ezért az
erőért és megújulásért! Sz-S. G.

Virágvasárnap hét felnőtt tett vallást Krisztusba
vetett hitéről. A képen (hátsó sorban balról
jobbra): Vásárhelyi Viktor, Balogh Erna, Vinkó
Anna, Géczi Szabolcs és Báthori Ferenc, (az első
sorban balról jobbra): Sőtér Ilona gondnokasszony
mellett Czanik Péter lelkipásztor, aki aznap Igét
hirdetett, Szűcs Lilla és Kiliti Gábor.

Május 19-én 11 ifjú konfirmált. (fent balról
jobbra): Sztehlik Bende, Dancs Nóra, Dobi Sára,
Urr Boglárka, Pál Levente, Mátrai Magdolna,
(alsó sorban balról jobbra) Antal Balázs, Szöllösi
Hermina, Szank Emese, Zongor Enikő és Szatmári
Norbert. Őrizze és óvja az Úr mindnyájuk életét,
hogy hitvallás- és fogadalomtételükhöz hűek
maradjanak egész életükben!

A konfirmáció vasárnapján köszöntöttük a jubiláns
konfirmandusokat. A Krisztus útján régebben
járók mindig szeretettel és valami különös érzéssel
gondolunk vissza arra a napra, amikor mi álltunk
meg az Úr asztala előtt fogadalomtételre. A jubiláns
konfirmandusok bizonyságot tettek arról, hogy aki
az Úrban bízik, meg nem szégyenül, és megújították
a sok esztendővel ezelőtt tett fogadástételüket,
miszerint Krisztust ezután is hűségesen követni
kívánják.
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„Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a
te dicsőséged hajlékának helyét” (Zsoltárok 26, 8)

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
t

vasárnap fél 9 és 10 istentisztelet

t

vasárnap 18 órakor esti istentisztelet

t

vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet

t

kedden 18 órakor bibliaóra a Kisteremben

t

szerdán 15 órakor istentisztelet a Szivárvány Idősek Otthona
emeleti kápolnájában

t

csütörtökön 18 órakor imaóra a Kisteremben

t

minden hónap első csütörtökén 18 órakor presbiterek órája

t

minden hónap utolsó vasárnapján 10 órakor úrvacsoraosztás
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