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Zörgetõ
Íme az ajtó elõtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja 

az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, õ pedig énvelem. (Jel 3.20)
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Isten megismerésének középpontjában az
Õ Lelkének munkája, az embereknek
adott tanítások, mint Isten szava, a testé
lett Ige a Krisztus, és az általa elvégzett
cselekedetek és bizonyságok állnak. A
megismerés lehetõsége tehát adott min-
denki számára, aki kapcsolatba akar ke-
rülni vele. Pünkösd az egyház születés-
napja, mindazok közössége, akik Jézus
Krisztus váltsága alatt az Isten ismereté-
nek folyamatos növekedésében elindul-
nak. Isten személyesen megtapasztalható,
lényegét tekintve megismerhetõ, de az
emberi megismerés által mégsem vehetõ
teljesen birtokba, mert több minden gon-
dolatnál és tapasztalatnál.

Szent Lélek kiáradásának ünnepe arra ta-
nít bennünket, hogy beteljesedett a Krisz-
tustól kapott ígéret és elküldte a tanítvá-
nyi közösség számára a vigasztalót és hû-
séges bizonyságtevõt. Az apostolokat a
Szent Lélekkel való betöltekezés tette al-
kalmassá és késszé a Krisztusról szóló bi-
zonyságtételre. Istentõl kapott megbízatás
alapján szóltak, életük és szavaik Isten
eszközévé váltak, amelyek által a maga
munkáját hajtotta végre. 

Az apostoli bizonyságtétel összhangban
van az Írás lelkületével és komolyan veszi
Isten Jézus Krisztusban való tökéletes ki-

jelentését. Krisztus nevében szenteltetünk
meg, aki megmutatja az élõ Istent min-
denki számára, megismerteti akaratát, és
Lelkét velünk, hogy a földi életet a vele va-
ló életközösségben éljük.

A fordulópont tehát megtörtént a történe-
lem egy adott pontján, így a Szent Lélek be-
fogadása, mint Istentõl kapott út, és egyete-
mes lehetõség mindig rendelkezésünkre áll.

„Az Isten Lélek, és akik imádják õt, azok-
nak lélekben és igazságban kell imádniuk”
János evangéliuma 4:24 vers
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Az a természetes tapasztalata az ember-
nek, hogy teremtõjéhez fûzõdõ kapcsola-
tában távolságot él meg, átalakul a Szent
Lélek korszakában. Istennek magának
kell leszállnia, hogy ezt a távolságot felold-
ja, és az övéit az igazság ismeretére elve-
zesse, Lelkével tanácsolja, és gondviselé-
sével Krisztus megváltásában részesítse.
Krisztus isteni természete a mi számunk-
ra, az õ közbenjárásában, újjáteremtõ
akaratában, bûnöket megbocsátó erejé-
ben, és az örök élet ajándékában válik
megtapasztalhatóvá, és ezt a Szent Lélek
végzi el bennünk. Isten szemében a lelki
kincs a legértékesebb valuta, amivel a

benne hívõket gazdagítani kívánja. Jó ér-
zés azt tudni, hogy nem ezüstön vagy ara-
nyon múlik a mi megváltásunk, hanem
Jézus Krisztus önmagát adta érettünk, lel-
két és egész valóját, hogy bevigyen ben-
nünket Isten országába, vagyis az Isten
Lelkével való közösségbe. Istentõl áldott
pünkösd ünnepet kívánok minden gyüle-
kezeti tagnak! Isten Lelke legyen velünk és
találjon nyitott szívet bennünk, hogy sze-
mélyes tapasztalatunkká váljon az élõ Is-
ten pünkösdi ajándéka!

Csenki András
lelkipásztor

Az enyém
Túrmezei Erzsébet
Hogyha vesztes a harc, az enyém.
Ha nem megy a munka,
ha nincs eredmény,
ha hiába küzdök,
ha mégsincs remény:
munka és kudarc az enyém.
Ha sötét az út,
homályos, tekergõ,
elfödi a célt
õsrengeteg erdõ,
hogyha egyre lejt,
alább meg alább,
felfele akar,
s lejjebb jut a láb:
tudom, az az út az enyém.
Ha terhek terhelnek,
bilincsek kötöznek,
ha jártomban titkos
kötelék kötöz meg…
érzem a nyomását,

viselem az átkát,…
nem mások kötözték!
Ismerem szövõjét,
ismerem kovácsát!
Teher és bilincs az enyém.
De ha bajok múlnak,
sebek begyógyulnak,
terhek semmisülnek,
bilincsek lehullnak…
ha könnyû a lelkem:
boldog, szabad szárnnyal
mindig magasabbra
ha dalolva szárnyal:
szabadulás, ének az Övé.
Ha cél felé tart
az út egyre elõre…
hogyha mindenre rajt’,
sebzõ gyöngyre, kõre,
már a cél fénye hull,
el nem takarja semmi…
megállni sem enged,
ernyedten pihenni:
bizony az az út az Övé.
Ha áldott a munka,

ha élet kíséri,
ha lelkem a lelkek
mélységét eléri,
szemek felragyognak,
bús, szomorú arcok…
ha diadalmasak,
dicsõek a harcok:
az áldott munka
s a diadalmas harc az Övé.
Az enyém gyáva, gyönge,
az Õ lelke hatalmas.
Az enyém vesztes, terhes,
az Övé diadalmas.
Az enyém bûnös, átkos,
az Övé szent és áldott.
Bizony az Isten lelke
gyõzi meg a világot!
Legyen az Övé minden,
soha semmi az enyém:
a munka, út és élet!
Legyek én üres edény
és áradjon belém
és töltsön be az Övé,
az erõs, gyõztes Lélek!



Az elmúlt hetek eseményei

Április
3-án baba-mama klub volt délelõtt, szolgálók
bibliaóráját tartottunk este.
5-én Nagycsütörtökön Passió felolvasásos is-
tentiszteleten gyülekezeti tagjaink szolgáltak.
6-án Nagypénteken két úrvacsorás istentisz-
teleten szolgált  Csenki András.
8-9-én Húsvéti úrvacsorás istentiszteleten
Csenki András lelkipásztor és Márkus Tamás
András IV. éves teológus hirdette Isten Igéjét.
10-én szépkorúak klubját tartottunk.
17-én baba-mama klubra került sor.
24-én szépkorúak klubját tartottunk.
23-án hétfon Filmklub volt: Tûz van Babám
(rendezte: Milos Forman).

26-án kanonika-vizitáció volt Rákosfalván. Az
egyházmegye részérõl Szigethy János és Baják
József tájékozódott gyülekezetünk életérõl.
28-án gyülekezeti kirándulás Gödöllõn. Hú-
szan vettünk részt ezen a jól megszervezett és
vidám hangulatú kiránduláson.
29-én úrvacsorás istentiszteleten Járnay Ló-
ránd a siketmisszió lelkipásztora szolgált gyü-
lekezetünkben.

Május
2-án felnõtt konfirmandusok bibliaóráját tar-
tottunk.
6-án istentiszteleten köszöntöttük gyülekeze-
tünk legidõsebb tagját a 95 éves Délczeg Sán-
dort.
8-án baba-mama klubot tartottunk
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Kedves rákosfalvai testvérek!
Miközben a tavaszi napsugarak betöltik
egész lényünket, gondoljunk arra, hogy Is-
ten szeretete is jelen van a világban, hogy
általa kiteljesedjék az életünk! Pünkösdkor
jusson eszünkbe, hogy Isten nem hagyott
minket egyedül, hanem adta az Õ Szentlel-
két, hogy mindig velünk legyen! Mivel az
egyház születésnapját is ünnepeljük, emlé-
kezzünk rá, az is Isten ajándéka, hogy a
gyülekezetben közösen részesülhettünk az
Õ kegyelmi ajándékaiban! 

Ami a gyülekezeti életet illeti, április vé-
gén nagyon jól sikerült gödöllõi kirándulá-
son vettünk részt. 

Egy hiányosságunkat is sikerült pótolni,
rendbe szedtük a honlapunkat. Ezentúl
Vankó Zoltán és felesége Csilla felel a web-

oldal frissítéséért. Ez úton is köszönjük
szolgálatukat! A gyülekezet annyival is
több, amit mi hozzáteszünk egyen-egyen-
ként. Ezért arra kérek mindenkit, hogy
Vankó Zoltánnak reffalva@gmail.com -ra
küldjék el azokat az információkat, amiket
szeretnének a honlapon megjelentetni.

Az elmúlt hetetekben felmérettük a
templomunkat érintésvédelmi szempont-
ból és még az idén tervezzük a szükséges
munkák elvégzését. Az idei évben elõször
kerül sor házaspári csendesnapra. Minden
házaspárt és érdeklõdõt szeretettel várunk.
Ez az alkalom június 2-án lesz, téma a
„szeretetnyelvek”, elõadó Fodorné
Ablonczy Margit a Dunamelléki Reformá-
tus Egyház missziói lelkésze.



8-án szépkorúak klubján vettünk részt.
8-án szolgálók bibliaórájára került sor.
13-án szeretetvendégséget tartottunk Isten-
tisztelet után.
14-én templomunk építésének 85. évfor-
dulóját ünnepeltük.
16-án felnõtt konfirmandusok bibliaórájára
került sor.
19-én konfirmáció vizsgára került sor.
20-án 4 felnõtt és 5 gyermek tett konfirmációi
esküt a gyülekezet színe elott.
21-én az Alkonysugárút (rendezte Billy
Wilder) c. filmet néztük meg filmklubunkban
22-én szépkorúak klubját tartottunk,
22-én baba-mama klubra került sor
23-25-ig pünkösdi evangelizációt tartottunk:
23-án Isten Lelke– Csenki András lelkipásztor
szolgálatával
24-én Isten Lelkének munkája – Gimesi Zsu-
zsa lelkipásztor szolgálatával
25-én A Lélek emberei – Csenki András lelki-
pásztor szolgálatával

Elõttünk álló alkalmak

27-én 10 órakor úrvacsorás pünkösdi isten-
tisztelet Csenki András szolgálatával
28-án 10 órakor úrvacsorás pünkösdi isten-
tisztelet Kiss Zsuzsa Barbara 4. éves budapes-
ti legátus szolgálatával

Június
2-án 9 órától házaspári csendesnap Fodorné
Ablonczy Margit szolgálatával
A hó végén nyári napközis tábort szervezünk,
a pontos idopõnt megbeszélés alatt van.

Július-augusztus-szeptember
· a gyülekezeti csendes hétvége, 
· az újabb tervezett kirándulás (Martonvásár

vagy Solymár) 
· ifitábor: augusztus 13-17 Ábrahámhegy (14

éves kortól várjuk a fiatalokat

Temetés
Rozsos Jánost, Kiss Zsigmondnét, Nagy Lajost
és dr. Tóth Gábort kísértük utolsó földi útján. 

Áldott legyen az emlékezetük, és Isten törölje le
a könnyeket a gyászoló család arcáról!

Keresztelõ
Dávid Kornél Bencét kereszteltük. 

Isten áldását és a fogadalom megtartását kí-
vánjuk!

Konfirmáció
Ifjak: Horváth Csenge Boglárka, Szlávics
Dorina, Petra Tamás, Tredub Erika Andrea,
Tredub Csaba Roland

Felnõttek: Balabás Géza, Barabás Adrienn,
Molnár Krisztina, Vörös Zoltán

„Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim,
hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testete-
ket élõ és szent áldozatul, amely tetszik az Isten-
nek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változ-
zatok meg értelmetek megújulásával, hogy meg-
ítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó,
ami neki tetszõ és tökéletes. ”(Róma levél 12:1-2)

Áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk minden
kedves testvérünknek!

Kiss László
gondnok
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Napsütéses nyári idõben indultunk el egy
zsúfolt, régi autóbuszon, mert a HÉV csak
Kerepestõl közlekedett szombaton. Mégis
derûsek voltunk, ugyanis még állva is tud-
tunk beszélgetni, örülni egymásnak.

Azért jó volt Kerepesen beszállni a HÉV-
be, amely egyenesen a Királyi Váróhoz
vitt.

Ez volt a kirándulásunk elsõ állomása.
Várakoznunk kellett a kísérõnkre, aki
igen halkan és sokat beszélt. Mi türelme-
sen álldogáltunk, és próbáltuk meghallani
a beszédét. A végén megtekintettük a csá-
szári, királynéi és hercegi várókat, és a
benne lévõ kiállításokat.

Ezután átsétáltunk az Alsó Parkon Gödöl-
lõ fõterére, a Szabadság térre. A tér köze-
pén a Pelikános kút a gyermekek örömére
szolgált a vízköpõkkel, a vízzel. Igen szép
ápolt, virágos hely a terecske. Itt található
a Monarchia Rétesház, amelyben tizenhat
féle frissen sütött rétes kapható. Nagy te-
rasza a kényelmes székekkel megállásra
késztetett bennünket. Csoportunk egy ré-
sze a kisgyerekekkel itt maradt, a másik
része a Városi Múzeum kiállításait nézte
meg. Maga az épület története is érdekes,
és a benne láthatók is.

Folytattuk utunkat a Felsõ Parkba, a Kirá-
lyi kastélyba. Közben már másodszor kel-
lett a zebrákon átkelnünk a forgalmas út-
keresztezõdésnél, de a lámpák gyors vál-
tása miatt mindig csak az út közepéig ér-
tünk el a zöld jelzésnél. Nem értettük a
helybelieket, hogyan tudnak átérni, vagy
minden gödöllõi jó futó?

A kastélyban a felségek lakosztályait lát-
tuk, és a róluk készült festményeket. Mi-
vel sok volt a látogató, a közlekedés irá-
nyát az egyik lakosztályból a másikba ve-
zetõ utat többször az orrunk elõtt megvál-
toztatták. Vidámságra adott okot, hogy
gyakran eltévedtünk.

Végül egy kis lépcsõn jutottunk ki, mert
megint lezárták a kijárat felé vezetõ utat
az orrunk elõtt.

Hamar megtaláltuk a szép parkban a kint
maradottakat, akiknek egy földig érõ
lombsátorral bíró fa nemcsak árnyékot
adott a melegben, hanem jó játszóhelynek
is bizonyult. Még a Pálmaházba is elmen-
tünk virágokat, növényeket és teknõcöket
nézni.

Ezután harmadszor rohantunk át a zeb-
rákon, ismét a lámpa gyõzött. Nem ér-
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GÖDÖLLÕI GYÜLEKEZETI 
KIRÁNDULÁS

2012. április 28.



tünk át most sem zöld jelzésben. Pedig
már többen kiáltották lámpaváltáskor,
hogy „futás!”.

A melegre való tekintettel a Sulyán cuk-
rászdában kötöttünk ki egy fagylaltozásra,
kávézásra. Megálltunk a hagymakupolás
református templom és líceum elõtt, hogy
megnézzük a rendben tartott épületet,
kertet és udvart.

Nagy öröm volt, hogy minden generáció-
ból voltak kirándulók. Természetesen

bárhol búcsút lehetett mondani, ezért sé-
tánk végére meg is fogyatkoztunk, érthetõ
okok miatt. Örültünk az együttlétnek, a
szép idõnek, a sok látnivalónak. Talán õs-
szel is kéne kirándulnunk?! Ez is egy jó al-
kalom, hogy érezzük, milyen jó, hogy van
gyülekezetünk, hogy egymáshoz is tarto-
zunk.

Isten iránti hálával és örömmel tértünk
haza.

Kiss Antónia
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Interjú Pók Katalinnal

Hogyan jutottál Hitre 
és hol tartasz most?

Én úgy gondolom, ahhoz, hogy az ember
felismerje önmagában a tehetetlent és a
senkit, nagyon mélyre kell jutni. Az Isten
nélküli élet az halálra van ítélve. Tehát
halott voltam én is, pedig csodálatosnak
tûnõ életem volt. Küzdelem, tanulás,
karrierépítés. Kaptam Istentõl gyerme-
ket, akit nyolc évig egyedül neveltem, de
azért szép volt. Egy párom is volt, aki az
otthon melegét és a biztonságot nyújtot-
ta. Én azt gondoltam, hogy ez örökre
tart, de mint bolond ember a fövényre
építettem az életem és egy szellõ össze-

döntötte ezt a házat. Ekkor nehéz volt át-
élnem, hogy a bajban elfogytak mellõlem
a barátok és a családom. Nehéz beszélni
errõl, mert azt hittem egy életen át fog
tartani a kapcsolatom. Aztán elvesztet-
tem a látásom. Ez egy születési rendelle-
nesség volt, rövidlátó szemmel szület-
tem és egy mûtét után megvakultam.
Akkor még hajléktalan is lettem egy idõ-
re (igaz csak papíron), és bekerültem a
vakok intézetébe. Ott volt egy segítõm,
aki elvitt engem a Tiszta Forrás alapít-
ványhoz, és én ott tapasztaltam meg azt
a szeretetet, ami csak az Úr Jézusban
van, és tõle kaphatunk. Ezt azért mon-
dom, mert én ugyan soha nem voltam

Folytatjuk az elõzõ számban
elkezdett sorozatunkat, mely-
ben gyülekezetünk tagjait ,
szolgálóit mutatjuk be. Most
az a kedves testvérünk szólal
meg, akinek bizonyságtételét
többször is személyesen meg-
hallgathattuk. Õt hallgatva élõ
és igaz lesz az a kedves ige,
hogy aki Istent szereti, annak
minden a javára válik.
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alkoholista, de ott jól érzem magam és az
Isten jól tud használni. Azt hiszem, Isten
ott tudja a legjobban megmutatni, hogy
az elesett emberek mikor hitre jutnak,
hogy kifényesedik az életük. Hát így tör-
tént velem is. Én most nagyon boldog
vagyok. Az elsõ az volt, amikor Isten sze-
retetét megkaptam, és átölelt és ölbe
vett, hogy gyülekezetet keressek. Mert
épülni akartam és jobban megismerni az
Úr Jézust, aki meggyógyított, aki vezet,
és általa látom a célt, az életem célját.
Most egy felkészítés alatt vagyok, hogy
az Úr Jézust minél hamarabb és jobban
megismerjem, és vezessen haza a Jó
Atyám házába. Tudom, hogy nem cse-
rélném fel ezt az életet, amikor beutaz-
hattam Isten teremtett világát, és még
láthattam, de akkor vak voltam. Most
amikor nem látok és utazok, akkor lát-
hatom meg, mert megkapom Tõle, amit
Õ fontosnak talál, hogy meglássam. Ak-
kor, amikor megszólított az Úr Isten az
elmegyógyintézetben, akkor bejött oda
Márkus Gábor lelkipásztor, és azt mond-
ta, hogy ismer egy orvost, akit úgy hív-
nak Úr Jézus Krisztus, és igazán Õ tud
meggyógyítani, nem a gyógyszerek. Én
határozottan tudom, és igében is meg-
kaptam, „Jöjjetek Hozzám kik megfá-
radtatok, és vigasztalást adok nektek. ”.
Azóta az én hitvallásom az, hogy az Úr
Jézusban mindenre van erõm, nekem
elég az Õ kegyelme.

Az interjút Kiss László készítette

Újjászülethetik

Füle Lajos

Bizony az is újjászülethetik,

ki vén, kinek egy látomása van:

a  t e m e t õ.

Az is, kinek a szíve, mint a kõ,

akit nehéz fajsúlyú bûnei

láncolnak le a múlthoz,

akit ember már soha föl nem oldoz,

bizony az is újjászülethetik.

A  S Z É L fú, és zúgását hallhatod,

azt is tudod már, honnan jön s hová megy,

megfejtheti a meteorológia.

De a L É L E K járását meg se sejti

a tudomány, hiába lengeti

dicsõségét kitárt titkok felett,
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Elsõként – a Pünkösdhöz kapcsolódóan –
a Mennybemenetel kápolnába látogatunk
el, amely szintén az Olajfák hegyén áll. 

Jézus mennybemenetelének ünnepe a Hús-
vét utáni 40. nap, és 10 nappal elõzi meg
Pünkösdöt a Szentlélek kitöltésének ünne-
pét. Sajnálatos, hogy a keleti-és a nyugati
keresztyénség –  néhány méter különbség-
gel ugyan, de – két különbözõ helyen ün-
nepli Jézus mennybemenetelét. Az orosz
orthodox kolostor 60 méter magas különál-
ló harangtornya az egyik jel erre. Nagyha-
rangja olyan súlyos, hogy Jaffa kikötõjébõl
orosz zarándokok ezrei vontatták a hely-
színre. A nyugati keresztyének, így mi is, az
Olajfák hegyének legmagasabb csúcsán álló
ponthoz, az Ascensio-kápolnához zarándo-
koltunk el. A kápolna magántulajdonú te-
rületen áll, és egy évben csak egyszer en-

gednek itt misét tartani – áldozócsütörtök-
ön. A kis kör alakú kápolnában egy kõbe
nyomott „ lábnyomot ” láthattunk, amely a
hagyomány szerint Jézus lábnyoma lenne,
amikor elrugaszkodott a földrõl.

„ ... szemük láttára felemeltetett és felhõ ta-
karta el õt a szemük elõl. Amint távozása
közben feszülten néztek az ég felé, íme, két
férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és
ezt mondta: „ Galileai férfiak, miért álltok
itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett
tõletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan lát-
tátok õt felmenni a mennybe”. Ezután vis-
szatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyérõl,
amely Jeruzsálem közelében van egy szom-
batnapi járóföldre. ” ( Ap.Csel. 1:9-12 )

Jeruzsálem további szenthelyei közül még
kiemelném a Szent Anna templomot, a

II. rész

Jeruzsálem 
és környéke
Ígéretemhez híven, folytatnám 
a „Jézus nyomában járva” 
zarándokúti beszámolómat. 
Továbbra is Jeruzsálemben, illetve
környékén maradunk és az itt 
fellelhetõ szenthelyeket 
mutatnám be a Testvéreknek. Mária az édesanyjával (Szt. Anna templom)
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Bethesda- tavat és a Szûz Mária Sírjának
templomát.

A Szent Anna templom az egyik legjobban
megmaradt és legékesebb példája a ke-
resztes idõkben épült templomoknak. Egy
kripta fölé épült, amelyet Szûz Mária szü-
lõhelyeként és szülei, Anna és Joáchim
otthonaként tisztelnek. A bejárat mellett
egy szobor együttesben látható együtt a
még kislányként –  a világon egyedüliként
így – ábrázolt Mária, szüleivel.

1871-ben a Szent Anna templom közelé-
ben végzett ásatások két hatalmas téglalap
alakú medencét tártak fel, ezt nevezik a
Bethesda- tónak. Itt tette Jézus a nyomo-
rék ember meggyógyításának csodáját. A
tó oszlopokkal tagolt, és ma már csak a
nevében tó, mert víz nincs benne. A ha-
gyomány szerint ebben a tóban fürdették
az áldozati bárányokat, mielõtt feláldoz-
ták volna õket a templomban.

„Vala pedig ott egy ember, a ki harminc-
nyolc esztendõt töltött betegségben.  Ezt a
mint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtud-
ta, hogy már sok idõ óta úgy van, monda né-
ki: Akarsz-é meggyógyulni? Felelé néki a be-
teg: Uram, nincs emberem, hogy a mikor a
víz felzavarodik, bevigyen, engem a tóba, és
mire én oda érek, más lép be elõttem. Monda
néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyá-
dat, és járj! És azonnal meggyógyula az em-
ber, és felvevé nyoszolyáját, és jár vala. Az-
nap pedig szombat vala. ” ( János 5:5-9 )  

A Szûz Mária Sírjának templomában egy
lépcsõsor vezet le a kriptába, ahol Mária
volt eltemetve, és ahonnan a mennybe

ment. Ezt a gyertyával megvilágított barlan-
got a keresztesek építették és jelenleg az ör-
mény és a görög orthodox egyházak gondo-
zásában áll. A kriptában a Szûz Mária szüle-
inek szentelt oltárokon kívül nagyon szép
ikonokat láthattunk. A templomot 1906-
ban építették, több, korábbi elpusztult
templom helyén. A hagyomány szerint Má-
ria Jeruzsálemet nem hagyta el, és itt fejezte
be életét, más hagyomány úgy tartja, hogy
Jánossal Efézusba költözött és ott halt meg.
A templom magyar vonatkozású része a
Patrona Hungariae kápolna, mely magyar-
országi adományokból készült. Továbbá
egy magyar harangöntõ – Slezák László

Szt. Anna templom Jerusalem

Latrun 
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aranykoszorús harangöntõ mester – 51 kg-
os harangot adományozott a bencéseknek.  

Jeruzsálem környékén még felkerestük
Betániát, ahol a Szentírás szerint Lázár, Má-
ria és Márta lakott, ahol Jézus feltámasztot-
ta Lázárt. Kirándultunk Betfagéba, ahonnan
a virágvasárnapi szamarat hozatta el az Úr. 

Látogatást tettünk Emmausban, ahová a
Feltámadott elkísérte két tanítványát és
megálltunk Latrunban, a kolostornál, me-
lyekrõl egy kicsit bõvebben is írnék.

„ És ímé azok közül ketten mennek vala
ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeru-
zsálemtõl hatvan futamatnyira vala, mely-
nek neve vala Emmaus. És beszélgetének
magok közt mindazokról, a mik történtek.
és lõn, hogy a mint beszélgetének és egymás-
tól kérdezõsködének, maga Jézus hozzájuk
menvén, velük együtt megy vala az úton. De

az õ szemeik visszatartóztatának, hogy õt
meg ne ismerjék. ” ( Lukács 24: 13-16 )

Emmaus helye pontosan nem ismeretes.
Úgy vélik, hogy ez a kis település Jeruzsá-
lemtõl 16 kilométerre található. Emmaus-
ban találkozott és evett Jézus Kleofással és
Simonnal feltámadása után. A ferencesren-
di templom azon a helyen épült, ahol való-
színûleg Kleofás háza állt. Mások úgy vélik,
hogy Emmaus azon a helyen található, ahol
ma a Trappista kolostor található Latrun-
ban. Az Emmausi templomban gyönyörû
festett üvegû ablakokon keresztül kísérhet-
tük végig a tanítványokkal való találkozás
történetét.

A feltámadott Jézus Krisztussal való talál-
kozás örömével és hitével zárnám úti be-
számolóm második részét. 

A következõ részekben már Galilea és kör-
nyékének szenthelyeit keresnénk fel, illetve
még Júdea földjérõl adós vagyok a Betlehe-
mi beszámolóval, melyet aktuálisan, kará-
csonyi számunkban tervezem bepótolni.  

Biszák Ágnes

Szûz Mária Sírjának temploma

Ascensio-kápolna
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Bölccsé teszlek, és megtanítalak,
melyik úton kell járnod. 
(Zsoltárok 32,8)

Az ifjúsági alkalmak sokkal izgalmasabbak,
színesebbek lettek azzal, hogy a konfirman-
dusok is rendszeresen részt vesznek rajta.
Jó érzés, amikor találkozhat az ember olyan
fiatalokkal, akik életében fontos szerepet
tölt be az Úr Isten. Az Ifjúsági alkalmak ke-
retében rengeteg olyan kérdés merült fel
egymás között, amelyek igazán és aktuáli-
san érintik mindannyiunk életét, melynek
legfontosabb része, hogy befogadjuk Istent,
és megtaláljuk a vele közös utat. Hogyan le-
hetséges, hogy a mindennapokban megta-
láljam Õt? Miként lehet vele élõ kapcsola-
tom? …stb. Nehéz és súlyos kérdések, me-
lyekre sokszor nem kapunk elsõre választ.

„Az imádság ajtót nyit Isten számára, hogy
megtegye azt, amire te már képtelen vagy.”

Viszont sokszor mikor nem gondoljuk,
lehet, hogy éppen egy ismerõs vagy ide-
gen személy által küldi meg a választ az
Úr. Személyesen sikerült megtapasztal-
nom, hogy sokszor a hétköznapok kibo-
gozhatatlan sürgésében felmerülõ kérdé-
sek, melyekre nem kaptam választ má-
sutt, megválaszolódtak az alkalmakon, és
utána sokkal jobb érzés volt, hogy Isten
nem csak bennem, hanem másokban is
munkálkodik ez által. 

Kérem a kedves olvasókat, hogy imában
közösen hordozzuk el ezt a közösséget,
hogy még sokáig tudjon itt munkálkodni
Isten ereje és szeretete.  

Toldi Judit

Nyári ifjúsági tábort szervezünk
augusztus 13-17-ig

Ábrahámhegyre.Várjuk a fiatalok
jelentkezését 14 éves kortól.



Egy vadász megfogott egy kis-
madarat. A madárka azt
mondta a vadásznak, hogy ha
szabadon engedi, három felbe-
csülhetetlen értékû tanácsot ad
neki. A vadász hosszan tépelõ-
dött, majd belement az alkuba. 

A kismadár elsõ tanácsa az volt,
hogy ne ragaszkodjon a dol-
gokhoz, hagyja, hadd jöjjenek,
hadd menjenek. A vadász úgy
gondolta, ez jó tanács, és kien-
gedte a markából a madarat. 

A második tanács így szólt: bízzon abban,
amit közvetlenül érez és tapasztal. A va-
dász úgy gondolta, hogy ez is jó tanács, és
engedte, hogy a madár felszálljon egy kö-
zeli fára. Amint ez megtörtént, a kisma-
dár harsányan nevetve felrepült. A vadász
utána kiáltott, és megkérdezte, mi olyan
mulatságos, mire a madár így válaszolt:
Ha tudnád, hogy nálam van a világ legér-
tékesebb gyémántja, nem engedtél volna
el. És még jobban nevetett. A vadász düh-
be gurult, és kiabálni kezdett, hogy a ma-
dár azonnal jöjjön vissza. A madárka per-
sze ügyet sem vetett rá. Hát jó, de akkor
legalább tartsd be, amit ígértél-mondta.
Halljam a harmadik tanácsot! Ugyan mi-
ért mondanék neked bármit is, te ostoba,
amikor az elsõ két tanácsomat sem fo-
gadtad meg, hiszen nem hagyod csak úgy

jönni és menni a dolgokat. Nézd, hogy
dühbe gurultál és próbálsz újra megfogni.
És az érzékeidben sem bízol, különben
felfognád, hogy egy olyan apró madár,
mint én, nem rejtheti el apró testében a
világ legértékesebb ékkövét. A madár ne-
vetve elfordult, hogy elrepüljön. - Mivel
nem az elsõ két tanácsom szerint csele-
kedtél, nem vesztegetem rád a harmadik
bölcsességemet. Azzal messze szállt. Ez-
zel tulajdonképpen megadta a vadásznak
a harmadik és egyben legjobb tanácsot is:
Bármilyen tanács felesleges, ha nem fo-
gadjuk meg.

„ A bolond helyesnek tartja a maga útját, a
bölcs pedig hallgat a tanácsra” Példabeszé-
dek 12,15.

Ismeretlen szerzõ
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A kismadár három jó tanácsa
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Az egyházi évet fõ ünnepeinkhez kötõdõen és
Szentháromság Istenre utalva három részre
osztjuk. A karácsonyi, a húsvéti és a pünkösdi
ünnepkörre. A karácsonyi ünnepkör advent el-
sõ vasárnapjától a nagyböjt kezdetéig tart. Ezt
követi a húsvéti ünnepkör áldozócsütörtökig,
majd a pünkösdi ünnepkör áldozócsütörtöktõl
egészen örökkévalóság vasárnapjáig.

Az ünnepkör elsõ neves napja áldozócsütör-
tök, Urunk mennybemenetelének ünnepe,
ami a húsvét utáni 40. napra esik. Magyar ne-
ve onnan ered, hogy a katolikus egyházban ez
volt a húsvéti szentáldozás határnapja és ezen
a napon történt a gyermekek elsõ áldozása is.
Mivel nem piros betûs ünnep a modern idõk-
ben jelentõsége visszaszorult, helyét átvette
pünkösd ünnepe.

Pünkösd a húsvéthoz igazodva mozgó ünnep.
Mindig a húsvét utáni 50. napra esik. Neve is
innen ered: a pünkösd szó a görög „pen-
tekoszté” módosult változata, melynek jelen-
tése ötvenedeik (nap). Akárcsak a húsvétnak a
pászka, a pünkösdnek is megvan a maga ószö-
vetségi ünnep párja a sávuót, melyet a hetek
ünnepének neveznek, mivel a pászka után hét
hétre következik. Ez tulajdonképpen a zsidók
új kenyér ünnepe, egyfajta aratási ünnep volt,
mivel az izraeli klímaviszonyok között, már
ekkora beérett a gabona. Az újszövetségben is
találkozhatunk a görög pentekoszté ünnepével
(Apcsel 2.1-) azonban ez még mindig a zsidó
aratási ünnepet jelöli, és nem a keresztyén
pünkösdre utal. A mai értelemben vett ünnepé
a 4. században válik, ekkor lett a keresztyén
egyház harmadik fõ ünnepe. Apcsel 2.1-42
szerint pünkösd ünnepén kitöltetett a Szentlé-
lek a tanítványokra, és ezzel elkezdõdött a
misszió, az egyházépítés munkája. Az ekkor

megtért mintegy 3000 ember által indult a je-
ruzsálemi õs gyülekezet. Ezért nevezzük joggal
pünkösdöt a szentlélek ünnepe mellett az egy-
ház születésének ünnepének is.

A pünkösd jelképe máig a szentlelket ábrázo-
ló galamb és a lángnyelvek. Érdekesség, hogy
a középkori egyház ezeknek a jelképeknek a
segítségével külsõleg is megpróbálta szemlél-
tetni a szentlélek kiáradását. A pünkösdi is-
tentiszteleten a szélfújást jelképezõ harsonák
szólaltak meg, majd a templom padlásáról,
egy galambot engedtek szabadon, elõfordult
az is, hogy meggyújtott textilek segítségével
lángnyelveket eresztettek le. Késõbb a lángo-
kat praktikus okokból virágszirom szórásával
helyettesítették.

Az ünnepkör következõ ünnepe a pünkösd utá-
ni elsõ vasárnap a Szentháromság vasárnapja.
Az ünnep viszonylag késõn, csupán a keleti és
nyugati egyházszakadást követõen jelent meg a
nyugati egyház liturgiájában. Keleten éppen
ezért nem tartják. E vasárnapot a három egyhá-
zi fõ ünnep summájaként emlegetik: az Atya
karácsonykor elküldte a Fiút e világra, kinek ál-
dozata révén elvégeztetett a megváltásunk,
majd a húsvéti feltámadás után végül a menny-
bemenetelt követõen pünkösdkor kitöltetett a
Szentlélek ajándéka.

A szentháromság vasárnap utáni idõszakot szo-
kás ünneptelen félévnek nevezni, azonban en-
nek az idõszaknak is megvannak a maga neves
alkalmai: Augustus 20-án az új kenyér és állam-
alapító Szent István ünnepe, Október 31. a re-
formáció ünnepe, míg végül az ünnepkör és
egyházi év az Örök élet vasárnapjával zárul.

Gérczei Zoltán

Az egyházi év: a pünkösdi ünnepkör



ALKALMAINK:

Istentisztelet Vasárnap 10.órakor
(Minden hónap utolsó vasárnapján úrvacsora osztás)

Gyermek istentisztelet Vasárnap 10 órakor
(az Istentisztelettel egy idõben a gyülekezeti teremben)

Biblia óra Csütörtök 18 órakor
Ifi óra Péntek 18 30 órakor
Baba-mama klub 2 hetente kedd: 10 órakor
Szépkorúak klubja 2 hetente kedd 10 órakor
Szolgálók imaközössége minden hónap 

második keddje: 18 órakor
Felnõtt konfirmációs 
Biblia óra: 2 hetente szerda: 18 órakor

HIVATALI IDÕ:

Kedd 09:30-12:30-ig 
Csütörtök 16:00-19:00-ig
Péntek 09:30-12:30-ig
Vasárnap 09:00-13:00-ig

ELÉRHETÕSÉGEINK:

CSENKI ANDRÁS lelkipásztor és KISS LÁSZLÓ gondnok

Cím: 1106 Budapest, Kerepesi út 69. 

Telefon: 260-6943 

e-mail: rakosfalva@gmail.com 

www. rakosfalva.net

Mindenkit szeretettel várunk gyülekezetünkbe!
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