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ÉVFOLYAM
III. SZÁM

„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.” Apcsel. 2,1.

A Szentlélek kitöltésének és a keresztyén
egyház megalakulásának ünnepén először emlékezzünk arra, amit nagy reformátorunk KÁLVIN vall az egyház létének és szolgálatának
értelméről: „Az egyház létének és
szolgálatának titka abban van,
hogy benne a teremtő, fenntartó,
elevenítő és újjászülető Szentlélek
munkálkodik. A Szentlélek az a
kulcs, amely kinyitja előttünk a
mennyei ország kincstárát”.
A Szentlélek teszi érthetővé
számunkra Isten akaratát. Ugyanazt láttatja velünk, amiről Krisztus
beszél és amit ő tett, és azok igaz
voltának elfogadására hangolja
lelkünket.
Mi is történt határok közé nem szorítható
erejének és jelenlétének megjelenése által? Az
bizonyos, hogy a tanítványok a mennybemenetel után a tanítványok nagy örömmel tértek
vissza Jeruzsálembe. Az öröm forrása csak az
erős reménység lehetett abban, hogy Krisztus
ígérete a Lélek kiáradására nézve beteljesedik.
Reménység nélkül a Tőle való elszakadás szomorúságot okozott volna. Gondoljuk el, számunkra mit jelent az elválás, az elszakadás
szeretteinktől. Csak bánatot, fájdalmat könnyhullatást. Ezért mi okkal csodálkozhatunk az
örvendező tanítványokra gondolva. Csakhogy
ők tudták, hogy távozik, de ígérete szerint nem
hagyja őket árvákul, módját találja velük léte
bizonyítására. Ennek a reménységnek beteljesedése a Szentlélek kiáradása által történt
meg. Erre várva maradtak együtt Jeruzsálemben. Nem csalódtak!
A Lélek cselekvő erejének hallható és látható jele volt: szélvihar zúgása, kettős tüzes
nyelvek fénye és melege.
Együtt voltak és mindnyájan megajándékozottakká
lettek.
A

Krisztus nevében egyakarattal együtt lenni,
mindig nagy áldást jelent. Erőnek, lelkesedésnek megnyerési alkalma a jónak cselekvésére,
az Atya jóakaratának cselekvésére.
Így indultak a sokaság között hirdetni a Krisztusban adott
kegyelmet és a vele történteket.
Sokak által érthetetlen módon,
mindenki számára érthető nyelven. Mert az is a Szentlélek csodája, hogy egymás nyelvét nem tudó
emberek megérthetik egymást.
Vajon nem gondolhatjuk-e
joggal, hogy az egyakarattal való
együttlét alkalmain nyertek erőt,
cselekvő szándékot hitvalló őseink
az első pünkösd napján létrejött
keresztyén egyház kebelében gyülekezeti közösséget létrehozni, templomot, iskolát, kórházat, árvaházat alapítani?
Pünkösdöt ünnepelve csodás tettek, fénylő történetek villannak fel előttünk. Nem titkolhatjuk azonban aggodalmunkat amiatt, hogy
még az egyházban, gyülekezetekben együttlevők akarata is különböző. Sok esemény, számtalan eszköz áll a bomlasztás szolgálatában,
hogy csak kevesen legyenek együtt, és azok is
fontos kérdésekben más-más véleményt képviseljenek.
Ezért fontos, hogy aki ma szereti egyházát, gyülekezetét, gyakran forduljon imádságban az egyház Urához, kérve, hogy vezéreljen
egyező hitre és akaratra minden benne bízó
lelket.
„ … Rontsd el a gyűlölségnek kegyetlenségét.
Engedd a te szent hitednek mindenütt egyességét” (372. ének 5. verese).
Márkus Endre

nyugalmazott lelkipásztor

„Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásaiból.”
Ézs.12,3.
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Igei gondolatok -1.
Maradandó szeretet

„A testvéri szeretet maradjon meg közöttetek.” /Zsid 13,1/
Sokszor köszöntjük egymást testvéri szeretettel, ilyenkor az Úrban való közös találkozásunkat fejezzük ki.
Ez a legnagyobb kapocs a hívő emberek között. Erre kell törekedni mindenkinek. Ez az alapja a kiegyensúlyozott társas életnek. Ez a szeretet nem önző, nem keresi a maga hasznát, de tud örülni a másik emberrel. Továbbá alapja a tiszta életnek is, mert nem törekszik mások megkárosítására, becsüli a házastársát,
és megelégszik vele. A pénz nem központi témája, beosztó, amennyi van, abból gazdálkodik. Ha valaki
megkóstolta ennek a jó ízét, továbbra is ragaszkodik hozzá. Ez a maradandó szeretet teszi igazán boldoggá, mert felülről való, nem emberektől származik. A testvéri szeretetet azokkal kell gyakorolnunk, akikkel
nap mint nap együtt élünk. Kihívás is ez ugyanakkor, mert magunktól képtelenek vagyunk rá. Csak az tudja megélni, aki naponta töltekezik az igével, vagyis Krisztus van benne, és akkor az indulatai is krisztusiak
lesznek. Ez válik testvéri szeretetté, amikor tudom szeretni azt, aki egyébként nem szeretetre méltó, ellenem dolgozik. Ezért fontos a testvéri szeretet, mert az mindent legyőz, mert az Úr velem van, ezért nem
félek, és emberek nem árthatnak nekem. Így válik a testvéri szeretet maradandóvá.
Tanítás

„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek.” /Zsid 13,7/
Kinek fogadjuk el a tanítását? Annak, aki megbízható forrásból szerzi ismereteit. Lelki vezetőink szolgálatainak maga a Szentírás az alapja, amit mi is zsinórmértéknek tekintünk. Ezekről a vezetőkről kell nekünk
megemlékezni, jobban mondva arról, amit tanítottak. Sokan kötjük megtérésünket valamelyik igehirdetőhöz, akinek a bizonyságtétele ragadott meg, mert éppen az aktuális kérdésünkre adott választ. A személyek az életünkben változnak, eltűnnek, de amit tanítottak, az maradandó. Igen az, mert Jézus Krisztusról
tettek bizonyságot, aki „...tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” (8. vers) Éppen ezért kell ezekben a
vezetőkben bízni, mert Istentől rendeltettek ők, akik vigyáznak lelkünkre. Nekik viszont számot kell adniuk
minden szavukért. Ha ezt örömmel teszik, nekünk is örömmel kell fogadnunk. Ha kényszerből teszik, az
nem válik a javukra. Nekünk imában kell hordozni őket, hogy meg ne fáradjanak, hanem hittel, bizalommal
hirdessék az igét, a növekedést pedig bízzák Istenre. Így válik teljessé és örömtelivé a szolgálatuk.
Isten parancsa

„Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton
tértek vissza hazájukba.” /Máté 2,12/
Akit Isten szeret, azt álmában is vezeti, irányítja gondolatait. Nagy szükségünk van erre a bölcs isteni vezetésre, mert a körülöttünk levő világ mindenáron el akar téríteni Istentől, a mi megvallott hitünktől. Isten
igéjében szól, int, figyelmeztet. A kérdés viszont az, hogy meg is halljuk-e mindezeket? Van-e hozzá vevőkészülékünk, energiánk, ami bármikor készen áll a felerősítésre? Istennek megvannak az eszközei erre,
nekünk az a dolgunk, hogy ne kapcsoljuk ki a mi értelmünket, legyünk nyitottak igéjének befogadására.
Meg kell tudnunk különböztetni Isten üzenetét a Sátán sugallatától. Erre csak akkor leszünk képesek, ha el
tudjuk dönteni: mi az igaz, és mi a hamis. Oda tartozunk-e Jézus nyájához, meghalljuk-e mindenkor a jó
pásztor hangját? Erre érzékeny fül kell, az ismerős hangot az ember nem téveszti el. Ha gyakran és elmélyülten olvassuk a Szentírást, akkor az abban leírtak ismerősök lesznek, és emlékezni fogunk rá. Ezért fogadjuk meg Isten utasítását: „amit parancsolok, azt megtegyétek.” Sokféleképpen jöhet ez a jelzés: a
Szentíráson túl emberektől, történések által, az éter hullámain keresztül a modern technikai eszközöket
felhasználva. Legyünk figyelmesek!
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„...az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek Egyiptomban, és
ezt mondta: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menj el Izrael
földjére...” / Máté 2,19-20/
József hűségesen teljesítette Isten parancsát, amikor félreérthetetlenül
szólt hozzá. Nem késlekedett, hanem azonnal indult. Nem tudta a jövőt,
csak azt, hogy Isten szólt hozzá, és ő rá hagyatkozott családjával együtt.
Mindig egy-egy lépést mutatott meg neki, benne nem kételkedett, hanem engedelmes volt. Ez az engedelmesség jellemezte Jézust is élete
további szakaszaiban, amikor engedett földi szüleinek, és mennyei atyjának is. Nekünk is példát mutat ezzel a szentíró, hogy kire hagyatkozzunk, kinek engedelmeskedjünk. Ha komolyan figyelünk Isten üzenetére, akkor nem tévesztünk célt. Sok a bizonytalan hang körülöttünk. Nekünk a jó pásztor hangjára kell figyelnünk, amely ismerősen cseng. Oly
sokszor elhangzott már ez a hívó szó: ha az ő szavát halljátok, meg ne
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keményítsétek a szíveteket. Hányszor énekeltük már: ne szóljon igéd hiába.... Megfogadtuk ezt az üzenetet? Isten üzenete félreérthetetlen, mert ő szól, és ismét szól, még tart a kegyelmi idő: vegyük észre a történéseket körülöttünk: háborúk, katasztrófák, békétlenségek az országban – de az ige még szabadon hirdettetik hazánkban. Még most nincs késő.
Megtaláltuk a Messiást

„Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” /Máté 4,19/
A próféták sokat írtak a Messiás eljöveteléről, aki megszabadítja Izraelt minden nyomorúságából. Ezt tudták az írástudó papok, és várták is a megjelenését. A nép vezetői azt gondolták, hogy az idegen elnyomóktól szabadítja meg Izraelt a várva-várt Messiás, tehát politikai értelemben remélték a királyságát. Pedig Jézust Isten azért küldte, hogy a bűnbe esett emberiséget a bűnből szabadítsa meg. Istennek ezért emberré
kellett lennie, hogy átérezze az ember nyomorúságát, szenvedését, kísértéseit. Ehhez a váltságműhöz viszont emberek kellettek, akiken keresztül végbement Isten akarata. Jézus nem magányosan vitte véghez
ezt a nagy feladatot, hanem embereket választott, még pedig egyszerű, írástudatlan halászokat Ezért
mondja a megszólított Péternek, Andrásnak, Jakabnak, Jánosnak, hogy ezentúl nem halakat fognak a vízből, hanem a „vízben fuldokló” embereket mentik meg. Ők engedelmesek voltak, mert az első szóra otthagyták a hálóikat, és követték Jézust. Ők már felismerték Jézusban a Messiást, és örömmel újságolták
egymásnak: „Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: a názáre-

ti Jézust, József fiát.” /Jn 1,45/

Ezzel elkezdődött Jézus Krisztus megváltó munkája, az emberhalászat emberek által Isten gondviselő akaratából.
Jézus gyógyít
„Azután bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának

evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében.” /Máté
4,23/
Jézusnak nem az volt a célja, hogy az embereket csak testi betegségeikből gyógyítsa meg, hanem elsősorban az, hogy hirdesse a mennyek országának evangéliumát. Először bejárta a reá bízott területeket, tanított, igét hirdetett, és akiket hozzá vittek hittel, azokat mindenféle betegségből meggyógyította. Itt olvasunk az erőtlenség meggyógyításáról is, azaz a lelki betegségeknek is ő az orvosa. A testi betegségekből
való gyógyításai az isteni voltát igazolják Ezért igen sokan hittek őbenne. Így készít fel az örökkévalóságra,
mert ez a földi élet elmúlik, ami az örök életnek az előcsarnoka, aki viszont hisz Jézus Krisztusban, annak
örök élete van. Ezt az örök életet akarja Jézus az embereknek ajándékozni, ezért küldte el az Atya a földre.
Tehát nem az a cél, hogy ne érjenek el a testi betegségek, nyomorúságok, hanem ezeken keresztül eljussunk az örök életre. Ha meggyógyulunk ideiglenesen, akkor azt csak ráadásnak tekintsük, ami felkészít az
örök élet fogadására. Jézus egész tanítása ezt akarja velünk megértetni, és nem akarja, hogy bárki elveszszen. Betegségünkben, ha azt hittel elfogadjuk, közelebb kerülünk az Úrhoz, mert reménykedve várjuk a
vele való találkozást az örök életben.
Együtt Jézussal a szenvedésben.

„Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.” /Máté 5,11/
Gyalázkodások, üldöztetések érhetnek bennünket minden nap, amelyek olykor jogosak is lehetnek. Sőt
gyakran előfordul, hogy mindenféle rosszat hazudnak rólunk. Ezek nem esnek jól, felháborodunk miattuk,
visszautasítjuk azokat. Az ige itt ilyenekről beszél, de két fontos dolgot tesz hozzá: mindezekért boldogak
lehetünk, ha Jézusért történik mindez. Hogyan van ez a gyakorlati hívő életünkben jelen? Példaként írom le
a következő sorokat. Sok olyan önéletrajzi leírást olvastam hiteles lelkészektől, akik arról számoltak be, hogyan élték meg a Krisztussal való közösségüket a büntető lágerekben, ahová koholt vádak alapján juttatták
őket, mert komolyan hirdették a Krisztus evangéliumát. Ott a rabságban sem hátráltak meg, hanem boldogan szóltak Isten igéjéről rabtársaiknak, akikben tartották a reményt a szabadulásra. Ezek az emberek ott
valóban boldogok voltak, mert Krisztusért szenvedtek, és ő adott nekik naponta erőt a túlélésre.
Hazatértérésük után mindezekről boldogan tettek bizonyságot, és még sok éven át megadatott nekik a
szolgálat lehetősége, az evangélium hirdetése. Ha komolyan vesszük a hitéletünket, és ezért kell szenvednünk, akár áttételesen is, ne keseredjünk el, hanem legyünk kitartóak, mindezek ellenére örvendezők, mert
azokat támadja a Sátán, akiktől neki tartani kell. Ne feledjük, Jézus mindenkor velünk van.
Gyakorlati keresztyénség
„Ti vagytok a föld sója.....Ti vagytok a világ világossága...” /Máté 5,13-14/
A keresztyénség két nagy jelképe a só és a gyertya, amely világosságot ad. A Szentírás tartalmazza mind a
kettőt, sokszor hivatkozik rá. Ahogy a só adja meg az ételünk igazi ízét, úgy az Isten népének kell betöltenie ezt az ízt hordozó életet az emberiség nagy közösségében. Ezen kívül romlást is akadályoz, mert felszí-
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vódva áthat mindent. Nem maradhat meg önmagában, mert akkor nem tölti be a szerepét. A szervezetünknek elengedhetetlen alkotója a só, a hiánya nagy egészség romlást okoz. Ha az emberiség soraiból hiányoznak a Krisztus-hívők, az megpecsételi annak sorsát. Ezt tapasztalhatjuk napjainkban is, ahol nincsenek jelen a
Krisztust hordozó emberek, ott nyugtalanság, békétlenség van. Jézus a világ világosságának is nevezi a tanítványait, mint akik ebben a sötét világban utat mutatnak. Igen, a Krisztushoz vezető útra mutatnak rá cselekedeteikkel, még pedig úgy kell fényleniük, hogy láthatóvá váljanak ezek a cselekedetek. Nem lehet ezeket elrejteni, titkolni. Ezért hívattunk el, ezért választott ki bennünket Isten. Ilyen gyakorlati keresztyénekre van
szüksége a világnak, ezért kell visszatérnünk a gyökerekhez, a jézusi tanításokhoz.
Kincskeresés
„...hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem

emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el.” /Máté 6,20/

Amit a földön szerzünk, az mind mulandó. Előbb-utóbb tönkre megy. Ezért hívja fel Jézus nyomatékosan a
figyelmünket, hogy ne arra törekedjünk, pazaroljuk az erőnket, az időnket, ami úgyis mulandó és megsemmisül. Ennél egy jobbat ajánl: olyan munkát végezzünk, amelyért mennyei jutalmat kapunk. Ezért kell sokkal
inkább fáradoznunk. Ez egy irány mutatás, merre érdemes elindulnunk. Ezek a lelki javak: a megbocsátás, a
szeretet gyakorlása, az engedelmesség, amely alkalmassá tesz az ige befogadására. Az irgalmasság, amely
sok körülöttünk élő ember életét megkönnyíti. A hálaadás elégedetté tesz, mert megnyugtatja a mi szívünket.
A figyelmesség, a segítőkészség embertársainkat teszi befogadóvá. Együttérzésünkkel vigasztalhatjuk meg a
kétségbe esetteket, az elesetteket. Adakozásunkkal segíthetjük a rászorulókat, akik tőlünk rosszabb körülmények között élnek. Ezek azok a kincsek, amelyeket keresnünk kell itt a földön – és ezekért mennyei jutalmat
kapunk az örök életben.
A gondviselő Isten

„Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd
nektek.” /Máté 6,33/
Isten nagyon jól tudja, hogy a földi embernek anyagi szükségletei is vannak. Ő már erről akkor gondoskodott,
mielőtt megteremtette az embert. Mondhatni azt, hogy a készbe ültette bele. Minden fontos dolog megvolt:
természeti környezet, benne növények, állatok. Isten az emberre bízta, hogy őrizze azt, és éljen jól vele. Jézus erre a tényre hívja fel a hallgatósága figyelmét, és hangsúlyozza, hogy ne aggódjunk, mert bőségesen
vesz körül bennünket a megélhetésünkhöz szükséges dolog. Ellenben azt kéri, hogy mindenek előtt az Isten
országát keressük, az legyen a legfontosabb számunkra, hogy milyen lelki életet élünk. Az ő tanításait tartsuk
fontosnak, mert ez képezi az életünk alapjait. Ha az ő akaratát keressük, és úgy is élünk, akkor nem lesz
gond a megélhetésünkre, mert ezeket a gazdag Istentől mintegy ráadásként megkapjuk. Merjünk erre az igére támaszkodni, és akkor csodákat tapasztalunk meg az életünkben. A gondviselő Isten nem hagy el bennünket.
Intés féltő szeretettel

„Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre?” /Máté 7,3/
A társas kapcsolatban nagyon fontos az egymásra figyelés. Ez sok esetben azzal jár, hogy hamar észreveszszük a másik hibáit. Önmagában ez nem volna baj, de amikor már felnagyítva látjuk, úgy annyira, hogy a magunkét észre sem vesszük, akkor kezdődik az egyenlőtlen méricskélés, a társunk lealacsonyítása. És ekkor
nincs megállás, előkerülnek a korábbi sérelmek, és jön a szóáradat. Ilyenkor kellene féket tenni a nyelvünkre,
és arra gondolni, hogy mi mi mindent követtünk el, esetleg azzal szemben, akit pellengére állítottunk. Ilyenkor kellene igeszerűen viselkednünk, ami azt jelenti, hogy sokkal inkább féltő szeretettel vegyük körül azt, aki
hibázott. Jézus is azt mondta az ítéletet végre hajtani készülő sokaságnak, hogy az vesse rá az első követ, aki
nem vétkes közülük. Itt nem a bűn elpalástolásáról van szó, hanem az építő szándékú intésről. Mennyivel másabb lenne a világ, ha a Jézustól származó viselkedési módot tennénk magunkévá, és tartózkodnánk az önbíráskodástól, a lelketlen ítélkezéstől.
Bálványok és hamis próféták

„Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket.” /Máté 7,20/
Bálványok készítése már ősidők óta léteztek, amikor az ember elhagyta az őt teremtő Istenét, és más teremtményekben bízott, többnyire az emberi kéz csinálmányaiban. Ez a bálványkészítés művelete sajnos folytatódik
napjainkban is. Minden lehet bálvány az életünkben, amit a Gondviselő Isten elé helyezünk, annak hódolunk,
időnket azzal töltjük, megoldást az életünkre azoktól várunk. Így lehet a pénz, a hatalom, személyek, karrier
építése, sőt maga a munka is, de még a szolgálat is, ha az öncélú. Igen veszélyesek a hamis próféták is, akik
félre vezetik az embereket, akár mennyire is hivatkoznak Jézus Krisztus nevére. Ezeknek a veszélyeire figyelmeztet a Szentírás, ezért mondja Jézus, hogy gyümölcseikről ismerjük meg őket. Hogyan? Tudjuk, hogy milyen a jó termés: ami egészséges és hasznos. Eleve ismerjük, hogy melyik fától mit várhatunk, mi a különb-
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ség a mérges kígyó és a hal között, miben különbözik a kő a kenyértől. Mindezeket korábbi ismereteink alapján tudjuk eldönteni. Így van ez a lelki élet terén is: ha ismerjük Isten szent igéjét, naponta olvassuk a Bibliát, akkor távol tudjuk tartani magunkat a bálványoktól és a hamis prófétáktól, akik a lelkünket akarják megmérgezni.
Szigor féltő szeretettel

„Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot.” /Máté 9,13/
Jézus tudta, hogy melyik ember szívében mi lakozik. Így választotta ki tanítványnak Mátét is, aki hűen követte őt, befogadta a házába, és nagy vendégséget szervezett az érdeklődőknek, korábbi barátainak, a farizeusoknak, Jézusnak és tanítványainak. Ennél az asztaltársaságnál informális beszélgetés alakult ki, ahol a magukat igaznak tartó farizeusok kérdőre vonták Jézust, miért vállal asztalközösséget az általuk megvetett bűnösökkel? Jézus belelát a kérdést feltevők szívébe, gonoszkodásukba, és nyíltan a bűnösök mellé áll, akiknek
lelki gyógyulásra van szükségük. Itt látjuk meg igazán Jézus irgalmasságát, hogy nem veti el azokat, akikről
az emberek már lemondtak. Igen, a féltő szeretet beszél belőle, de ugyanakkor elítéli a bűnt, a bűnöst pedig
oltalmába veszi. Neki nem az tetszik, aki hamis áldozatot mutat be, színből imádkozik, hangzatos szavakat
használ, Biblia ismereteire hivatkozik, és közben nem hajol le a nyomorulthoz, hanem hagyja elveszni. Jézus
megítél, és ugyanakkor fel is emel. Máté ezt észreveszi Jézusban, és szavára elhagyja régi életmódját, mindenét otthagyja a vámszedő asztalon, utána követi a Mestert. Aki magát igaznak tartja, azzal Jézus nem tud mit
kezdeni, csak akkor, ha magát megalázza és hátat fordít korábbi életmódjának.
Teljes hit, teljesen új élet

„A leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog.” /Máté 9,18/
Jézus már oly sok csodát tett, hogy híre ment messze földön, így egyre-másra sereglettek köré a gyógyulni
vágyók. Jézus szíve megindult a sok szerencsétlen ember láttán, és mindenkit meggyógyított, akiket hozzá
vittek. Sőt volt olyan is, aki teljesen hitt abban, hogy halottat tud feltámasztani. Így került sor a zsinagógai
elöljáró (Jairus) leányának a feltámasztására is. Az atya hitt abban, hogy Jézus képes erre a feladatra. A csoda megtörtént, és híre ment ennek az egész vidéken. Jézus nemcsak testileg tud megújítani, hanem lelkileg
is. Hiszen ő azért jött a földre, hogy életünk legyen és bővölködjünk, sőt örök életünk legyen a mennyei hajlékban. Teljesen új életet ad annak, aki benne hisz. Ő teljesítette az emberek kérését, mert megértette a
problémájukat, de a földi kívánságoknál ő sokkal többet ad. Erre a többletre vágyik tulajdonképpen minden
ember. Ezek a betegségből való gyógyulás-sorozatok tulajdonképpen arra valóak voltak, hogy Jézus megmutassa isteni hatalmát, mivel őt valóban Isten küldte a földre, így az emberek megláthatták Isten arcát, könyörülő szeretetét, jóságát és mindenhatóságát. Ezért hangzik el oly sokszor az ajkáról, hogy : „ne félj, csak
higgy!” A teljes hit az új élet alapja.
Az Úr cselekszik

„Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj” /Máté 12,34/
Mivel vagyok tele? Nyilván az jöhet ki belőlem, ami bennem van. Ha aggódással, mások iránt való gyűlölettel,
elégedetlenséggel, féltékenységgel töltöm meg a szívemet, akkor csak ezek jönnek elő lépten-nyomon. Ha
viszont Krisztus lakozik bennem, akkor a krisztusi indulatok lesznek az uralkodóak, és észrevétlenül, erőlködés
nélkül is ezt sugárzom. Valóban, ez utóbbira vágyakozom. A gondolataimat a beszédemmel fejezem ki, tehát
amit szólok, aszerint ítéltetem meg (37. vers). Érvényes ez a megfogalmazás nemcsak az egyénre, hanem
egy egész népre is. A bűnbánatot tartó népre Isten felragyogtatja az orcáját, elhozza a boldog jövőt számára,
ahol csupa gazdagság lesz, és az Úr dicső tetteit hirdetik. Azok, akik korábban ellenségek voltak, elpusztulnak, akik sanyargatók voltak, most leborulnak a lábai elé. Biztató ez a megváltott nép számára, mert az Úr
cselekszik. Ezért csak hittel lehet elfogadni, megérteni. Ez nem adatik meg azoknak, akik fennhéjázóak, mások eltiprására törekszenek, maguknak akarnak dicsőséget szerezni. Erről szól az Ézsaiás könyvének 60. része, melynek befejező sorai: „A kevés is ezerré nő, a kicsiny is hatalmas néppé. Én, az Úr nem této-

vázom, véghezviszem ezt a maga idejében!”
Mi mindnyájan Isten kezében vagyunk.

szívünkben az űrt ő töltse ki. Mi ingadozhatunk jobbra-balra, de ő egyenesen tart bennünket. Nem azért ékesítette fel a lelki otthonunkat, hogy ismét az ördög martaléka legyen, hanem ő akarja megtartani annak az
embernek az életét, aki nála kegyelmet talált. Az ilyen ember örömhírt visz a szegényeknek, újjá építi azt, ami
eddig romokban hevert, és kétszer annyi jut mindenkinek az országban a jövőben. Igazság uralkodik az álnokság és rablás helyett, és csodájára járnak a szomszédból, hogy ezt a népet mennyire megáldotta az Úr.
Ezt teszi az Úr azokkal, akik engedelmesen behívják őt az életükbe. Lássuk be, hogy Jézus nélkül üres az életünk. Ő nem erőszakos, hanem felajánlja a szebb és boldogabb életet. Kérdés, hogy élünk-e ezzel a lehetőséggel, és bátran merjük-e hirdetni az ő dicsőségét, csodatevő erejét?

Nyíregyháza 2016. április 30.
Horváth Csaba
(beküldte Éva néni)
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Pünkösd
Jézus tanítványai nagyon szomorúak voltak, amikor Jézus visszament a mennybe. Nem
látták Őt többé. De Jézus megígérte nekik, hogy elküldi maga helyett a Szentlelket, aki majd
segítségükre lesz. A tanítványok csak vártak és imádkoztak. Bezárkóztak, nem akartak senkivel
találkozni. Velük volt Mária, Jézus édesanyja és a testvérei is. De nem történt semmi. Így jött el
húsvét után az ötvenedik nap, a Pünkösd. Amikor ugyanígy együtt voltak, hirtelen hatalmas
szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat. Azután lángnyelv-félék jelentek meg, szétoszlottak, és mindegyikükre leszálltak. A tanítványok ismerték a
régi írásokat, hogy volt amikor Isten tűzben jelent meg, volt, amikor szélben. Tudták, hogy Ő
jött el. Attól a pillanattól kezdve sok olyan dolgot meg tudtak tenni, mint Jézus, amikor a földön
járt. Olyan bátrak lettek, mint azelőtt sohasem. Azelőtt bezárkóztak, titkolóztak, de most már
szélesre tárták ajtajukat, nem féltek senkitől, különös erővel hirdették, hogy Jézus feltámadt és
él. Egyre többen csatlakoztak hozzájuk. Volt köztük fiatal és öreg, férfi és nő, gazdag és szegény. Voltak olyan szegények is közöttük, akik nem ettek minden nap, és fedél sem volt a fejük
felett. Egy napon felbukkant a gyülekezetben egy férfi, József. Látta a sok szegény embert, és
azt gondolta:
- Nekem van földem Cipruson. Eladom, és az árát elhozom, hogy ne legyen senki, aki nélkülözni
kényszerül az Úr Jézus követői közül.
Így is tett. A földje árát elvitte a gyülekezetbe. És ő is ott maradt közöttük. Példáját sokan
követték. Nagyon szerette őt mindeni, mert bátorított, vigasztalt másokat. Reménységet tudott
önteni a szívekbe a Szentlélek ereje által. A gyülekezet tagjai elnevezték őt Barnabásnak, ami
azt jelenti: „Vigasztalás fia”.
A gyülekezet hamarosan túlnőtt a város határain, máshol is alakultak keresztyén gyülekezetek. Ekkor megbeszélést tartottak az apostolok:
- Kit küldjünk el az új gyülekezetekbe, aki buzdítani, bátorítani, vigasztalni tud? Ki az, aki úgy
tud Jézusról beszélni, hogy még a gyenge hitűek is megerősödnek? Igen, Barnabás!
Barnabás pedig vonakodás nélkül ment, és mindenütt örömmel fogadták, mert a Szentlélek munkálkodott rajta keresztül a gyülekezetekben.
Az első gyülekezeteket kedvelte mindenki. Szívesen csatlakoztak hozzájuk. Vajon miért?
Azért, mert nem voltak irigyek, önzők, hanem megosztották azt, amijük volt, azzal, aki nélkülözött.
Arra, hogy szívesen és jókedvűen adjunk másoknak, a Szentlélek tesz képessé minket. Aki
így tesz, annak a szavaira is jobban odafigyelnek, mert cselekedetei Jézusról beszélnek.
(Fodorné Nagy Sarolta írásai nyomán)
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Összeállította: Wollner Judit
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Az álláskérelmező
Akkoriban, amikor még a távíró volt a leggyorsabb távközlési eszköz, egy fiatalember
munkára jelentkezett, mint morzekód-operátor.
Az újságban talált egy hirdetést, és jelentkezett a megjelölt címen. Amikor megérkezett, egy nagy, mozgalmas irodába lépett, amit nagy zaj, csattogás töltött be, és kivehető
volt a telegráf hangja is a háttérben. A recepciós ablakon egy felirat utasította az álláskérelmezőket, hogy töltsenek ki egy formanyomtatványt, és várjanak, amíg beszólítják őket a belső irodába. A fiatalember kitöltötte az űrlapot, és leült a már ott várakozó hét jelentkező
mellé. Pár perc múlva felállt, odasétált a belső iroda ajtajához, és bement. Természetesen a
többi várakozó felkapta a fejét, és csodálkozva nézte, mi történik. Arról diskuráltak egymás
közt, hogy nem hallották, hogy bármelyiküket is szólították volna. Valószínűnek tartották,
hogy az a fiatalember, aki bement az irodába, hibát követett el, és ki fogják zárni.
Ám e helyett pár perc múlva a munkaadó kísérte ki a fiatalembert az irodából, és így
szólt a többi jelentkezőhöz: - Uraim, nagyon köszönöm, hogy idefáradtak, de az állás éppen
most lett betöltve. - A többi jelentkező zúgolódni kezdett, majd egyikük felszólalt: - Egy pillanat! Ezt nem értem. Ő jött utolsónak közülünk, és mi még csak lehetőséget sem kaptunk az
elbeszélgetésre. Mégis ő kapta meg az állást. Ez nem tisztességes! - A munkáltató így válaszolt: - Sajnálom, de amíg itt ültek és várakoztak, a telegráf Morse-jelekkel mindvégig a következő üzenetet kopogta: „Ha érti ezt az üzenetet, jöjjön be. Az állás az öné." Önök közül
senki nem hallotta vagy nem értette meg az üzenetet. Ez a fiatalember megértette. Övé az
állás.
Mi egy olyan világban élünk, amely csupa nyüzsgés és csattogás - mint a történetbeli
iroda. Az emberek figyelme le van kötve, így képtelenek meghallani Isten csendes, szelíd
hangját, ahogy szól hozzánk a teremtett világ, a Szentírás vagy Jézus Krisztus élete és munkája által. Rá vagy-e hangolva Isten hangjára? Meghallod-e, amikor beszél hozzád? Figyelsze? „Ez az én szeretett Fiam... reá hallgassatok"(Mt 17,5).

Korunkban
A telefonjaink – Vezeték nélküliek
A tűzhelyeink – Láng nélküliek
Az autóink – Kulcs nélküliek
Az ételeink – Zsír nélküliek
Az autókerekeink – Belső nélküliek
A ruháink – Ujj nélküliek
A fiataljaink – Munkanélküliek
A kisnyugdíjasok – Pénz nélküliek
A vezetőink – Erkölcs nélküliek
A tetteink – Cél nélküliek
A kapcsolataink – Értelem nélküliek
Az ifjú párjaink – Házasság nélküliek
A hozzáállásaink – Érzés nélküliek
Az elhatározásaink – Lélek nélküliek
A fogadkozásaink – Felelősség nélküliek
Emberi kötődéseink – Bizalom Nélküliek
Jövőszemléletünk – Remény nélküliek
Az életfelfogásaink – Hit nélküliek
A babáink – Apák-anyák nélküliek
Az érzéseink – Szív nélküliek
A neveléseink – Érték nélküliek
A gyerekeink – Modor nélküliek
A plébániáink – Pap nélküliek
A templomaink–Hívek nélküliek
A népeink – Isten nélküliek

Beküldte Marosi Roland
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Hitélet a Református tagóvodákban

"Hagyjátok csak a gyermekeket, ne akadályozzátok meg őket, hadd jöjjenek hozzám, hisz ilyeneké a
mennyek országa." (Máté 19,14)
Öt évvel ezelőtt, 2011 tavaszán megvalósult a ceglédi Református gyülekezetek régi vágya, az Önkormányzat két óvodát átadott egyházunk fenntartásába. A Báthori és Posta utcai Óvodák az akkor már
20 éve működő Általános Iskolához kapcsolódva kezdtek el ismerkedni az új fenntartóval, a jelentkező
elvárásokkal. Korábban a két óvoda, ill. annak dolgozói nem álltak egymással kapcsolatban, így lassan,
fokozatosan kezdődött az együttműködés. A közösségünk 2012 őszén lett teljes, amikor is a
Kőröstetétleni Óvoda is csatlakozott hozzánk.
Az egyes óvodákat jellemző sajátosságok megtartása mellett, igyekeztünk megkeresni a közös értékhez, a keresztény neveléshez kapcsoló azon elveket, melyeket munkatársaink elfogadnak, átörökítenek, és a gyakorlatban megvalósítanak.
„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” (Péld 22,6)
Jelenleg a három tagóvodában, 10 csoportban, 20 óvodapedagógus és 18 nevelőmunkát segítő
munkatárs foglakozik a 220 kisgyermekkel. A gyermeklétszámok évente változnak, de Istennek hála van
érdeklődés tagóvodáink iránt. A három gyülekezet kisgyermekes családjai nagy örömmel hozzák óvodáinkba gyermekeiket, de természetesen sok katolikus család is minket választ. Egyre többen vannak, akik
a keresztény szellemű nevelés, óvodánk nevelési programja miatt választják intézményünket. Nagy feladatunk és felelősségünk van azok felé a családok felé, akik a lakóhelyükhöz való közelség miatt jönnek
hozzánk, hiszen vannak olyan gyermekek és szülők, akik óvodáinkban hallanak először Jézus Krisztusról. Szeretnénk nekik is elmondani az örömhírt, „odaszeretni” őket Jézushoz. A református óvodának
missziói feladata is van!
"Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek." (Márk 16,15)

Keresztény értékrend közvetítése, hitéleti nevelés:
Tagóvodáinkban kialakult az Áhítatok, Hittan foglalkozások, Bibliaórák rendje. Hitéleti-nevelési
igazgatóhelyettes, hittan oktatók, lelkipásztorok segítik a nevelő munkát. A gyerekek minden héten hétkezdő áhítaton vesznek részt, énekelnek, imádkoznak, bibliai történetet hallanak óvó nénijüktől vagy
lelkipásztoruktól. Hetente egyszer van hittan foglalkozás, amit református, ill. katolikus hitoktatók tartanak. Ezeken a kötött alkalmakon kívül is igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy gyermekeink képesek legyenek az örömöt és a boldogságot adó hit befogadására.
A családokat négy alkalommal hívogatjuk, hogy közösen vegyenek részt velünk az Istentiszteleteken. A Báthori utcai tagóvoda az Újvárosi, a Posta utcai pedig a Felszegi Gyülekezetbe látogat ilyenkor,
de szerveztünk már a Nagytemplomba is több alkalmat. Szép hagyományunk, hogy szeptemberben az
Óvodaév-nyitó Istentiszteleten a lelkész megáldja a kicsiket.
„Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá…átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Márk 10,13-16)

A gyerekek énekszóval, versekkel dicsérik az Urat az Adventi és a Virágvasárnapi alkalmakon,
valamint hálát adnak óvodás éveikért az Óvodaév-záró Istentiszteleten. Óvodáinkban a Szülői értekezletek is Áhítattal kezdődnek.
Munkatársaink havonta vesznek részt Bibliaórán. A Hitéleti Munkaközösség szervezésében ellátogattunk többek között a kecskeméti, a szentendrei és a kiskunhalasi református óvodákba, a Budai Gyülekezetbe és a Molnár Mária Otthonba.
"Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek." ( Máté 7,7)
Óvodáinkban az ünnepek az öröm, a hálaadás alkalmai gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt.
Gyermekeinket segítjük az ünnep átélésében, fontosnak tartjuk, hogy megtapasztalják az ünneplés bensőségességét, a készülődés örömét, az átélés élményét.
A néphagyomány éltetés elemei több programunkban (pl.: Szüreti mulatság, György napi vásár) is
(Folytatás a(z) 10. oldalon)
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megjelennek. Feladatunknak tekintjük a magyar nép szokásait, hagyományait feleleveníteni és tudatosan
bekapcsolni gyermekeink – és a családok életébe.
Nevelésünk szeretetteljes – befogadó, Isten előtt kedves, nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Fontos számunkra, hogy gyermekeink legyenek érzelmileg gazdagok, környezetükben jól
tájékozódók, nyitottak, önmagukat értékelni tudók, másokat elfogadók, önzetlenek, segítőkészek, együtt
érzők. Érdeklődjenek a világ dolgai iránt, ismerjék meg értékeiket. Fontosnak tartjuk, hogy minden
gyermek egyformán magas színvonalú, szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek.
Munkatársi közösségünk igyekszik - személyes hitünk és életünk példájával - szeretetteljes, okosan szerető, segítőkész, toleráns és bátorító magatartással fordulni a gyermekek felé.
"Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk" (1 János 3,1)
Pünkösd napján fogadjuk be a mennyei lángot, növeljen szívünkben hitet, boldogságot!
Áldott Pünkösdöt kívánok:
Almádiné Rózsa Krisztina
óvodavezető
KONFIRMÁCIÓ 2016

Az idei évben 19 gyermek konfirmált a Cegléd-Nagytemplomi Gyülekezetben. Május 7-én tettek vizsgát a gyülekezeti házban a szülők, a család és a gyülekezet előtt. Majd
május 8-án a gyülekezeti Istentisztelet keretei között tettek fogadalmat és vettek először
úrvacsorát konfirmadus gyermekeink.
Név szerint az alábbi új gyülekezeti tagjainkat köszönthetjük:

Bálint Gerda Inez
Bretus Boglárka
Csoknyay Kristina
Dósa-Rácz Vivien
Farkas Sarlott
Földi László
Gáspár Tamás
Gombos Dóra
Harmati Kitti
Hódi Richárd

Kovács Adél
Molnár Petra
Őze László
Palásti Richárd
Plangár Renáta
Szováti Gréta
Tóth Livia
Vigh Anna
Zányi Bongor Máté
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III. évfolyam

A gyülekezeti házban vizsgáznak a
fiatalok.
Mindenki nagyon
izgult, de mindenki
kiválóan megfelelt.
Nagyszerű alkalom
volt.

Fogadalomtételhez
készülődve a Nagytemplomban.
Egy felemelő alkalom a család és a
„nagyobb család”,
a „gyülekezet” közösségében.

A végén egy közös fotó
emlékül.
Isten áldjon mindenkit!
Konfirmandusaink egy
pár szép úrvacsorás
kelyhet adományoztak
a gyülekezetnek emlékül.
Legyen minden alkalom áldás, amikor ezekből a kelyhekből veszszük a szent jegyeket!
SDG!
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A hitről

"Csak későn, a fejlődés legmagasabb fokán jön rá az ember, hogy
az üdvösséget ingyen kapja. Nem azért, mintha méltó volna rá, mintha
megérdemelné, mintha elvárhatná, hanem azért, mert megszánta és
megszerette őt az, aki csupa irgalom, s aki mindent, mindent elfedez,
csak hogy az ő méltatlan gyermekét megváltsa, és boldoggá tegye. Ingyen kapja mindenki, de csak az látja hasznát, akinek van fogékonysága rá: a kegyelem harmat, ami hull, hull a földre, de csak az üdül fel
tőle, aminek finom hajszálcsövei vannak s azokkal fel bírja szívni a harmatot; a kegyelem hívó szózat, ami belezeng a világba, de csak az fordul meg rá, akinek füle van a hallásra; a kegyelem királyi okmány, de
csak azé lesz, akinek van keze rá, hogy kinyújtsa és megragadja vele.
Az embernek az a képessége amivel ezt a kegyelmet megragadja, az a
finom kapillaritás, amivel a harmatot felszívja, az a hallószerv, amivel a
hangot megérti, az a kéz, amivel az adománylevelet elfogadja: a hit.."

Ravasz László 1921.

Reggeli áhítatok MINDEN HÉTKÖZNAP, ½ 9-től
az Ifjúsági teremben.
Toldi Ferenc Kórházban Bibliaóra csütörtökönként 14:30-tól.
Kedd Esti Biblia óra keddenként 17 óra
BABA-MAMA klub csütörtök de. 10 órától az Ifjúsági teremben.
Vasárnap délelőtti Istentisztelet 10 órakor a Nagytemplomban
Vasárnapi iskola Istentiszteleti idő alatt kicsiknek, nagyoknak.
Konfirmáció gyermekeknek péntekenként 16 órától
Presbiteri Bibliaóra minden hónap első szerdáján 18 órakor
NYUGDÍJAS SZERETETKÖR minden hónap utolsó szerdája
Délelőtt 10 órakor a Gyülekezeti Házban
Sztárai kórus hétfőnként 17 órától.
Forrás énekkar csütörtökönként 18 órától.
Minden hó második (és ötödik) csütörtökjén áhítat a Toldi Ferenc Kórházban.
18 órától (az alagsorban, a Kápolnában)
HIVATALI ÓRÁK: Hétfő-Péntek 9,00-12,00

A CEGLÉD NAGYTEMPLOMI REFORMÁTUSOK
HÍRLEVELE

Felelős szerkesztők: Hánka Levente lelkipásztor
A gyülekezeti újság szerkesztőbizottsága
Felelős kiadó: Györe Sándor gondnok
T:(53)-311-340;

Web: http://cegled.nagytemplom.hu
Email: ceglednagytemplom.ref@gmail.com
Nyomdai kivitelezés: Cegléd-Nagytemplomi
Református Egyházközség
Megjelenik kéthavonta; terjeszti a Presbitérium
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