Egységben az erő!
Világunkban számtalanszor megtapasztaljuk az egyedüllét, magányosság érzését. Sokszor érzi az
ember, hogy egyedül van gondjaival, problémájával és kellene a
segítség, de minden olyan kilátástalan. Talán még akkor is érezhetjük így, amikor emberek vesznek
körül, családi, baráti kapcsolataink vannak. De vajon mikor hatalmosodik el ez
az érzés az emberen? Leginkább akkor, amikor elveszíti a kapcsolódási pontot, a
középpontot. Ha nem tud kapcsolódni az Istenhez, mert gondjai, terhei annyira
elárasztják, hogy csak azokkal van elfoglalva, és nem kész arra, hogy kitekintsen
közülük. Kitekintsen és meglássa azt, Aki ezeket a terheket, problémákat segít
hordozni, cipelni.
Egységben az erő! Sokszor hangoztatott jelmondat, ami valóban nagyon jól
hangzik! Egységben! Nem csak azt jelenti, hogy az ember nincs egyedül, nem
magányos, hanem azt is, hogy amit tesz, azt a másikkal egyetértésben cselekszi.
Együtt, egységben, egy közös ügyért! Milyen jó megélni nap, mint nap ennek a
mondatnak az erejét. Milyen jó együtt munkálkodni, együtt szolgálni az Isten.
Milyen jó, hogy gyülekezeteinkben ezt sokszor megélhetjük. Hiszen lehetőségünk van rá a gyülekezeti élet bármely területén. Onnantól kezdve (a teljesség
igénye nélkül), hogy gyülekezetünk önkéntesei festik ki a vendégházat, teszik
rendbe a pestszentimrei gyülekezet kertjét, házát, egészen addig, hogy nagy
erőkkel szerveződik a gyülekezet gyermekmunkás csapata és ismét egy nagyon
felemelő istentiszteleten vehetett részt, az, aki eljött a zenés istentiszteletre, ahol
a gyülekezet fiataljai zenéltek, majd a közös ebéd is gyülekezetünk lelkes asszonyai főzték. Mennyire jó megtapasztalni a szolgálat, közösségépítő erejét és
megélni azt, hogy az Istennek szolgálni öröm, ami nap mint nap új energiát, lendületet ad számunkra. Egységben az erő! Együtt közösségben, együtt Isten dicsőségére! Jó megtapasztalni a közösség erejét és Isten áldását minden nap, amikor
azt érezzük szolgálatunkon, munkánkon az Ő áldása van!
Horváth-Csitári Boglárka

Köszöntjük Martti Pitkänent a Helsinki-Pitäjänmäki Gyülekezet
leköszönő és Arto Antturit a gyülekezet szolgálatba induló lelkészét.

INDULUNK—ÉRKEZÜNK
Kazuális események - 2015. július
„Engedjétek hozzám a kisgyermekeket!”
KERESZTSÉGBEN RÉSZESÜLTEK:
László Zsigmond
Tutor László és Vágó Viola fia

„Nem jó az embernek egyedül!”
HÁZASSÁGUKRA ISTEN ÁLDÁSÁT KÉRTÉK:
Koczor Márton és Dombi Rita
„Tudom, hogy Megváltóm él és utoljára porom felett megáll!”
UTOLSÓ FÖLDI ÚTJÁRA KÍSÉRTÜK:
Petrás Józsefné, Hübl Erzsébet (70)
Bencze János (88)
Magyar Gyuláné, Harcos Rózsa (67)
Párvy Tamás (71)
Soóty Gyuláné, Rozman Lenke (80)
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A hónap igéje - 2015. augusztus
Jézus mondja: „(Elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé,) legyetek
azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok! (Mt 10,16)
Milyen a jó keresztyén? Sokféle ismérv, elvárás, tulajdonság megfogalmazódhat bennünk ennek kapcsán. Talán a legritkább esetben jut eszünkbe ez a jézusi mondat, mellyel
a Mester egykoron misszióba küldte a tizenkettőt, és mely augusztus hónap igéjeként
számunkra is iránymutatásul szolgál.
Mindenképpen meghökkentő ez a hasonlat, melyből a galamb még csak-csak érthető
lenne, de a kígyó szinte kizárólag negatív színben tűnik fel a Szentírásban. Olyannyira,
hogy a bűneset történetétől kezdődően a Biblia utolsó lapjaiig sokszor egyenesen a Gonosz a szimbólumaként szerepel (pl. Jel 12,9). Ugyanakkor éppen 1Móz 3,1 emeli ki a
kígyót a teremtmények közül így: „ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott,” s mely ravaszságát Éva becsapására használta fel, ahogy arra Pál apostol is
utal (2Kor 11,3).
Jézus természetesen nem ilyen irányú okosságra buzdítja tanítványait, ezért teszi mellé a
másik hasonlatot: „szelídek, mint a galambok”. Az ókoriak úgy tartották, hogy a galambnak nincs epéje, így ez a madár számtalan erény szimbólumává vált számukra. Az eredeti
bibliai szó jelentését árnyalják más előfordulásai és a szelídségen túli fordítási lehetőségei is, mint az ártatlanság, „romlatlanság” (Fil 2,15), vagy egy a jézusi mondással szoros
rokonságot mutató másik páli mondatban: a „rosszra való képtelenség” (Róm 16,19). A
tanítvány „okossága” tehát semmiképpen sem az ellenfelek kárát keresi. Úgy is mondhatnánk, hogy a kígyó ravaszsága ez annak gyilkos mérge nélkül.
És ne feledjük el azt sem, hogy Jézus milyen kontextusban szól így: éppen misszióba
küldi tanítványait. Olyan helyzetet vázol számukra, amelyben súlyos veszélyekkel kell
számolniuk sokszor kétség nélküli kimenetellel, amivel a farkasok közé keveredett bárány számolhat. Nem saját maguk miatt, hanem Jézusért és az evangélium hirdetéséért
éri ez őket. Jézus a radikális veszélyhelyzet jelzésén túl bátorít és eszméltet: nem erény a
bárány közmondásos ostobasága. Az evangélium üzenetének túléléséért időnként szelíden ravasznak kell lenni.
Ezek után a nyitott Biblia mellett nem árt talán kicsit tükörbe néznünk! Nem vagyunk-e
sokszor bárányok helyett egymás kíméletlen farkasai? Vagy éppen minduntalan tévúton
járó birkák? Esetleg méreggel másokba marók vagy éppen magunk körül epét és szenynyet árasztók? A Mester ugyanis egyáltalán nem ezt bízta ránk!
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Győri Gábor Dávid

ÁLDÁS—ÁLOM—SZOLGÁLAT
Ez a három szó jut eszembe, amikor arra gondolok milyen lehetőséget
adott a kezünkbe a Jó Isten, amikor megvásárolhatta az egyház a lentebb látott házat. Isten gazdagon megáldotta a pestszentimrei gyülekezet kis közösségét, amikor egy régi álom válhat valóra, saját lelki otthon épülhet Pestszentimrén. Az e célt szolgáló épületet, egyik istentiszteleti alkalmuk után tekintették meg a gyülekezet tagjai.
A lehetőség tehát már adott, most már rajtunk van a sor, hiszen egy
álom akkor szép igazán, ha valóra válik. Ehhez kérjük Isten Szentlelkét, hogy tartson meg és erősítsen meg bennünket a szolgálatban, mindenkit a maga helyén, hogy minél több ember lelki otthona lehessen e
hajlék.
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A gyülekezet házának külső, belső rendbetétele megkezdődött az elmúlt hetekben. Sok szorgos kéz munkálkodott azon, hogy egyre szebb
legyen minden. Sokszor nehéz, erőt próbáló feladat volt a férfiaknak,
de derekasan megküzdöttek a kivágandó fákkal, nehéz lomokkal. A
nagy hőség sem tántorította el őket a munkától, de azt gondolom az
együtt töltött órák, jókedv, nevetés, beszélgetések kárpótoltak bennünket a fáradtságért. Míg a férfiak kint szorgoskodtak, addig a hölgyek a
ház belsejét próbálták tisztává varázsolni. Persze itt se gondoljunk arra, hogy könnyű dolga lett volna annak aki a benti teret próbálta meg
szépíteni, hiszen a sok sok pók, pókháló mellett több éves kosszal kellett megküzdeni. Jó érzés volt megtapasztalni, hogy csak úgy mint
kint, bent is jókedvűen folyt a munka. Köszönjük azoknak akik eddig
segítettek, hála érte Istennek és köszönet a lelkes munkatársaknak:
Bajkó Ferenc, Bayer Ottó, Bayer Zsófia, Czenthe Orsolya Győri Gábor, Horváth-Csitári Boglárka, Horváth Máté, Litváni Béla, Rab Ferenc, Schlafmann Erzsébet, Schlafmann József, Szabó József, Töreki
László.
Várjuk a további lelkes önkénteseket, akik szívesen részt vennének, -a
bár sokszor nehéz-, de sok kihívással gazdagon megáldott szolgálatban.
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2015

02. va

03. hé
07. pé

Szentháromság 9. vasárnap
Pi: 8 óra – istentisztelet
+úrvacsora
Plő: 10 óra – istentisztelet
+úrvacsora
21 óra – Telefonos imakör
19 óra – Találkozás a finn testvérgyülekezet képviselőivel
(Presbiterek és munkatársak rész
vételével)

HÁZI BIBLIAÓRÁK – meghívásra bárkinél, egyeztetett időpontban
09. va

Szentháromság 10. vasárnap
Pi: 8 óra – istentisztelet
Plő: 10 óra – „Éneklő Kövek”
zenés istentisztelet
Igét hirdet - ARTO ANTTURI
a Pitäjänmäki gyülekezet új lelkésze

10..hé

21 óra – Telefonos imakör

HÁZI BIBLIAÓRÁK – meghívásra bárkinél, egyeztetett időpontban

AUGUSZTUS HÓNAP IGÉJE

„Legyetek azért okosak, mint
a kígyók, és szelídek, mint a
galambok!” (Mt 10,16)

elokovekgyulekezet.hu

16. va

17. hé

Szentháromság 11. vasárnap
Pi: 8 óra – istentisztelet
Plő: 10 óra istentisztelet
SZÜLETÉSNAPOSOK
KÖSZÖNTÉSE
21 óra – Telefonos imakör

HÁZI BIBLIAÓRÁK – meghívásra bárkinél, egyeztetett időpontban
23. va

Szentháromság 12. vasárnap
Pi: 8 óra – istentisztelet
Plő: 10 óra - istentisztelet
24. hé 21 óra – Telefonos imakör
26-30. III. Balatonszárszói Családos Tábor
HÁZI BIBLIAÓRÁK – meghívásra bárkinél, egyeztetett időpontban
30. va Szentháromság 13. vasárnap
Pi: 8 óra – istentisztelet
Plő: 10 óra – istentisztelet
ÉNEKLŐ KÖVEK – zenés istentisztelet utána közös ebéd
16 óra SZTEHLO INTÉZMÉNY
TANÉVNYITÓ (a gimnázium udvarán)
igét hirdet: Gáncs Péter elnök-püspök
31. hé 21 óra – Telefonos imakör
HÁZI BIBLIAÓRÁK – meghívásra bárkinél, egyeztetett időpontban
SZEPTEMBERI ELŐZETES
6. Áldás istentisztelet - tanévnyitó
12. Seregszemle
13. Születésnaposok köszöntése
27. Reménység Istentisztelet -Plőrinc
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