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PÜNKÖSD ÜNNEPE
Az egyház születése
Csoda, ha gyermek születik.
Először úgy tűnik, hogy csak egy
család élete változik meg tőle.
Rövidesen azonban kiderül, hogy
az a kis ember az egész világban
páratlan
teremtmény.
Karácsonykor, Betlehemben még csak
néhány pásztor tudta, hogy Jézus
az Úr Krisztus. Amikor tanított,
gyógyított és csodákat tett, egyre
többen kezdték benne felismerni
a Szabadítót. A golgotai kereszt
alatt a római százados így szólt:
„Ez az ember Isten Fia volt.”
Húsvét után a Feltámadott
eloszlatott
minden
kételyt.
Negyven napon át maradt az
övéivel,
akiknek
mennybemenetelekor azt a parancsot adta,:
„Tegyetek tanítvánnyá minden
népet” Pünkösdkor Szentlelke
által felruházta őket felülről jövő
erővel, így felkészítette őket a
nagy feladatra. Az egyház ekkor
született meg, de azóta is
gyarapszik, fejlődik. Az első
pünkösd nem csak 12 férfi és
hallgatóik életét változtatta meg.
Az egész világ átalakult, mert
Jézus elküldte Lelkét, aki hitet
ébreszt és egyházat gyűjt az egész
világon. Sőt, teszi ezt ma is,
velünk is.
Lázárné Skorka Katalin

A közelgő ünnepre gondolok

Gondolatok a tavaszi alkonyatban
A hó elolvadt.
A fák rügyeiket bontják.
A szomszédos háztetőn megszólal a
gólya,
Párjával fészküket igazítják.
A ház előtt állok,
Fészkéből apró szemével rám tekint,
Mintha csak mondaná:
"-Látod? itt vagyok megint."
A villanydróton egy fecske
tollászkodik.
Abbahagyja, lenéz örvendezik:
"-Megérkeztem! A hosszú útról én
már itt vagyok.
A többiek is jönnek, én a hírnők
vagyok."
Különleges illat terjeng a levegőben;
A gólya kelepel,
"-Fitty-firitty, fitty-firitty"- a fecske
csivitel,
A kis pacsirta, a sárgarigó boldogan
énekel.
Az orgona levelét kihajtja,
Zöldell a tulipán, virít az ibolya.
A jácint, nárcisz, csillagvirág
Illata száll a csöndben.
Tavasz van. Újra tavasz van.
A természet lassan ébredezik.
Az én szívem is éledezik:
A természet csodája, az élet öröme,
Boldogság járja át.
Állok a ház előtt,
Nézem a lenyugvó Napot.
Vöröslő fényében

Imára kulcsolom kezem,
Hálám szívemből fakad.
Mélyéről örömmel tőr fel a szó:
"-Köszönöm neked Istenem!
Köszönöm feltámadt Fiad!"
Hódolattal hajtom meg előtted fejem.
Győzelem! Győzött az Élet a halál
felett.
Ébredj fel, ki még alszol.
Vár az élet ünnepe!
A templom harangja téged is hív és
szólít!
Hallod? Ne késlekedj! Örülj velem!
S hangozzék velem szavad:
"-Jöjj Szentlélek! Ölelj át és segíts,
hadd nyerjük el az örök tavasz!"
Köszöntelek szép természet,
Kéklő ég, felhő, szellő, éltető
napsugár,
Sárguló gólyahír, zümmögő méhecske,
Bogár, pillangó, repdeső kismadár.
Fű, fa, millió kisvirág...
A csöndet, a zengő harang szavát,
Az életet..., s titeket emberekÁldott, teremtett világ.
Kohutné Drenyovszki Magdolna

Megújuló külső és benső
Kedves Olvasók,
Kedves Testvérek!
Munkatársaimmal együtt azon
fáradozunk, hogy gyülekezeti
újságunk mind tartalmában, mind
formájában
megfeleljen
az
igényesség követelményének. Nem
csak a címlap újult meg. A
tájékoztatáson és lelki épülést
szolgáló írásokon túl szeretnénk
ismereteket is átadni. Mostani
lapunk az EGYHÁZ témáját
dolgozza fel.
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Örömtelen keresztények?!
Szeretem olvasgatni üldözött sorsú
püspökünk, Ordass Lajos könyveit,
rövid napi útravalóit. Utóbbira
gyakran,
naponta
nyílik
lehetőségem, hiszen az interneten
keresztül naponta küld az egyház (a
világháló használóinak kérésére)
részleteket Útravaló című, 2001-ben
megjelent könyvéből. Rendkívül
tanulságos írások ezek, rövid
igemagyarázatok. Erősségük nem
rövidségükben van (bár felgyorsult
életünkben
és
ismerve
az
internetezők pörgősségét, ez sem
hátrány), hanem világosságukban.
Kevéssel
ezelőtt
Lukács
evangéliuma egyik bibliai versére
reagáló
szavait
olvastam
a
püspöknek,
és
ez
minden
korábbinál jobban szíven talált.
Azért gondoltam arra, hogy az
élményt megosztom olvasóimmal,
hátha önök is hasonlót értenek,
éreznek meg belőle.
„Micsoda szavak ezek, amelyeket
egymással váltotok jártotokban? És
miért vagytok szomorú ábrázattal?”
(Lukács 24, 17)
Ezeket Jézus feltámadása után
mondja a két, őt fel nem ismerő
emmausi vándornak. Ordass Lajos
a következő szavakkal reagál,
szólítja meg Istent:
„Uram!
A két emmausi vándor sok
keresztyén ember képviselője.
Szinte úgy érzem, mintha
személyesen találkoztam volna
velük. Emberek, akik téged
szívből szeretnek. Mondataidat
idézik. Másokat még
megerősíteni is igyekeznek
szavaiddal. Legkedvesebb az az
emlékük, mely veled köti össze
őket. Csak éppen örömük nincs.
Azért, mert az evangéliumok
híradását csak a nagypénteki
halálig, temetésedig fogadják el.
De léptük azonnal megtorpan,
mihelyt a húsvétreggel

üzenetével találják szemközt
magukat. Keresztyénségük
inkább kegyelet, mint életerő.
Mások felé is inkább szó, mint
meggyőző hatalom.
Uram!
A keresztyén öröm ott kezdődik,
amikor Te kilépsz az emlékek világából.
Amikor odatársulsz ahhoz, akinek a
szíve utánad epekedik. Amikor a
hihetetlennek látszót - föltámadásodat élő jelenléteddel bizonyosságra változtatod.
Amikor a szív rendíthetetlenül tudja:
legyőzted a halált! Élsz! Itt kezdődik az
öröm és - azt hiszem - ugyanennél a
pontnál kezdődik a keresztyénség hódító
hatalma is.”
Ordass
Lajos
hódító
kereszténységről ír. Kellenek az
örömteli, az isteni szabadítástól
megmámorosodott hívek. A világ
sóvárogja az ilyenek jelenlétét,
tüzét, izzását. A hívő közösség
tagjai őket példaképnek (és a
valóban föltámadt Jézus élő
bizonyságának) láthatják, a többi
ember annak alakját ismerheti fel
bennünk,
akivé
mégiscsak
vágynának lenni.
Egy keresztény nem lehet nem

boldog. A hónap minden hetében, a
hét minden napján, a nap minden
órájában, az óra minden percében
élnie kell azt, hogy Isten szeretete
átfűti testét, és felszabadítja a jó
cselekvésére. A szolgálatra, a
szeretetre.
Mindenekelőtt
a
szeretetre.
Tudom, hogy sokszor nem vagyunk
örömteliek, mert… Az ok persze
sokféle. De most a pünkösd
mámorában vigasztaljon az a tudat,
hogy LEHETÜNK BOLDOGOK.
Itt nem kettőn áll a vásár.
Pontosabban a másik fél (Isten)
nem változó tényező. Minden
rajtunk, ami nyitottságunkon múlik,
és nem vagyunk magunkra hagyva.
Velünk vándorol utunkon (az
örömteli kereszténnyé válás rögös
vagy éppen nagyon is egyszerű
útján) a húsvétkor a halált legyőző,
pünkösdkor Lelkét nekünk adó
JÉZUS.
Szegfű Katalin

Az egyház szó hallatán azonnal a történelmi egyházakra gondolok. A
nagy egyházakra, a katolikus és a protestáns egyházakra. A második
pillanatban azonban két értelmes magyar szó jelentése tűnik elém. Két
értelmes magyar szó. Egy ház – a messziről is szembetűnő építmény, ami
egy ember lakta helyet, jelez a vándornak – a templom. A ház az az ember
építette tér, ahol biztonságot találunk. Együtt vagyunk, mint család. Erőt
gyűjtünk, pihenünk, alszunk. A házban tartózkodás azonban a házban
kuksolás veszélyét is rejti. Ha arra gondolok, Jézus mennybemenetele után
az apostolok együtt maradtak, imádkoztak, még Mátyás személyében ki is
egészítették soraikat. De maguk sem tudták hogyan tovább: ők a
szememben a kuksolók közössége. És amikor elérkezik Pünkösd, minden
megváltozik: kiröppennek a világ minden tájára, minden ember számára
érthető nyelven hirdetik az Evangéliumot, megszületik az Egyház. Ez már
nem pusztán az a ház, ahol lakni lehet, hanem egy nagy közösség. Ennek a
közösségnek a tagjai sokszínűek, mint mi valamennyien a világban.
Feladatuk van,
közösségüket az az igény kell vezesse, hogy a
Legtökéletesebbet mindenkinek megmutassák.
Így teljesedik ki számomra ebből a három elemből az egyház szó jelentése: a
magyar nyelv, Pünkösd öröme és a történelem ezek. És ez rám mint magyarra,
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keresztényre és történelmi időket élőre ró nehéz feladatot.
Csirmaz Sándor

Egyház... Mit jelent ez a szó?
Konfirmáció órán/közel hatvan
éve/ így tanultam: Jézus Krisztus
teste. Az értelmező szótár szerint:
az üdvház. A költő szerint:
Egy test...
Egyik kezével sebeket töröl,
másik kezével sebeket kötöz,
a harmadikkal utat épít
szívektől szívekig.
Mind dolgozik: a negyedik,
a századik, az ezredeik,
szánt, vet, hidat ver, ültet szüntelen.
Magyarországon és Tanganyikában,
és Kínában és bárhol a világon,
Mindenféle találsz ilyen kezet
és Kínában és bárhol a világon,
Mindenfelé találsz ilyen kezet
és mindenütt a menny felé vezet.
S az Ő kezére ismersz boldogan.
Egy test, … sok tagja van.
Egy test…
Egyik szájával gyermeket tanít,
másik szájával szenvedőt vigasztal,
a harmadikkal békít,
a negyedikkel szegények szívének
Hirdetik az evangéliumot.
Van száj milliom.
S Magyarországon és Tanganyikában,
Kínában és bárhol a világon,
a vándorutat akármerre járod,
hangját szavát mindenütt megtalálod,
s ráismersz boldogan.
Egy test… sok tagja van.
Egy test…
Idáig érzem, ha egy tagja van…
valahol messze…
túl a tengeren
És ha szenvedek,
szenved minden velem.
Megerősödik, ha erős vagyok.
Parányi tag a csodálatos testen,
hadd énekeljek arról boldogan,
milyen kicsivé válnak
együtt vállalt bajok,
milyen naggyá együtt az örömök!
Eltűnnek a határok!
Ez a csoda örök,
szent és határtalan!
Örülj parányi tag a nagy titoknak:
Egy test…sok tagja van!
Túrmezei E.: A csodálatos test

Pál apostol szerint: Ti pedig
Krisztus
teste
vagytok,
és
egyenként annak tagjai 1.Kor.12,27.
Miért lehetünk azok?
„Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki
hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.” János ev.3,16.
„… és Jézusnak, az Ő Fiának vére
megtisztít minket minden bűntől.”
1.Ján 1,7.
Mióta vagyunk testének tagjai?
Keresztségünk óta.
Nekem ez az EGYHÁZ!
Nem
mondtam
újat?
Isten
kegyelméből
számtalanszor
elmondhattam már ezt. Bizonyára
sokak számára már unalmas.
Nekem minden nap új. Új erő, új
kegyelem, új öröm!
Mezőberényben a realitást ebből a
„csodálatos testből” ez a sokszor
olyan nehezen elfogadott jogi
szervezet, ez az egyházközség, ez a
gyülekezet jelenti. Egyszerűen így is
tanultam meg megnevezni: az
egyház családi néven eklézsia. Ide
lehet jönni bánattal, gonddal, de
örömmel, hálaadással is. Az
oltárkép jelképesen hirdeti: Krisztus
hívogatja a legkisebbeket is , engem
is. Ide lehet jönni ünnepelni,
gyászolni és örvendezni. Ide lehet
jönni egyedül és sokakkal is. Jó ide
„hazajönni”, azok közzé, akik itt
vannak itthon, régiek és maiak és a
jövő népe. Jó idejönni dolgozni is.
Örömmel szolgálni szóval, tollal,
seprűvel
egyaránt!
Sok-sok
gondolatom van még erről a szóról:
Egyház. Csak ennyit még: Uram,
köszönöm! Meddig? Ez a kérdés is
többször felmerül bennem. Amíg
erőt és kegyelmet kapok, attól az
Úrtól, aki eddig is vezetett! Aztán?
Kegyelme takar be és véd meg és
visz örök Egyházába!
Az EGYHÁZ születése napján,
Pünkösdkor, gondolkozzunk együtt
mit is jelent nekünk személy
szerint?
Köhler Júlia

KÖRKÉRDÉSEK AZ
EGYHÁZRÓL
ÍGY LÁTJÁK A FIATALOK
Mit jelent számodra az egyház?
Több
dolgot
is
például:
megbocsátás, Isten, nyugodtság,
kereszt jele, boldogság, templom,
Biblia, közösség.
Eszembe jut az ifi, ahol hetente
együtt vagyunk. Az egyházi
alkalmazott Laci bácsi. Barátaim és
Isten szeretete. Eszembe jut a szó
élet. Azok az énekek, amiket
énekelünk, közösségi alkalmak,
igék.
Azért jó egyházba járni, mert ez
által kifejezem hűségemet Istenhez
és szeretnék valahová valakihez
tartozni. Azáltal, hogy egyházba
tartozom sok barátra tettem már
szert. Egyházunk egy olyan
közösség melyben úgy érzem
magam, mint ha családban lennék.
Van- e szükség az egyházra?
Igen, van rá szükség azért, hogy az
emberek megismerjék és hirdessék
Isten országát.
Van, aki szerint nincs. Bár így
beszél: „ hívő vagyok, de nem
járok templomba, mert nem bírom
a papot vagy az ottani embereket.”
Kell, hogy érezzük, együtt
vagyunk, hogy igazi közönséget
alkothassunk. Hogy ne csak
beszéljünk
arról,
hogy
keresztyének vagyunk, hanem az
egész életünk ezt mutassa az
emberek számára. Ezért nem csak
itt ebbe az egyházba kellene
eljárnunk, hanem találkozókra is el
kellene mennünk, mert ott még
több emberrel oszthatjuk meg a
problémáinkat, és örömünket.
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Mi az, ami nem jó az
egyházban,
és
változtatni
szeretnétek rajta?
Miért nem szól az orgona?
Szeretem hallani. Sok személyes
bizonyságtétel kellene még. Túl
kevés az, ha csak hétvégenként
találkozunk. Jó lenne, ha többet
lehetnénk egymással. Jó lenne
bekapcsolódni
a
10
órai
istentiszteletbe. Ami még jó lenne,
az, az ha nem külön-külön lenne
gyülekezet meg ifjúság, hanem egy
egészet alkotnánk. Egy
igazi közösséget. Több
százéves
énekeket
felfrissíteni újakkal úgy,
hogy meg tartsuk azokat
is csak éppen felváltva
lehetne énekelni.
Miben rejlik az egyház
ereje?
A közösségben és a hitben rejlik a
legnagyobb erő. És abban, hogy a
keresztény emberek mindennapi
életüket e szerint és Isten igéje
szerint élik.
Miért jó az egyház?
Mert mindig itt van, bejöhetünk,
segítséget, kérhetünk és kapunk,
emberekkel ismerkedhetünk meg,
új barátokra lelhetünk. És azért
mert itt találkozhatok igazán
Istennel. Mert egy olyan, biztos
hátteret jelent, amit ebben a
világban nagyon nem lehet találni
sehol máshol csak itt.
Mi a feladata az egyháznak és
mivel ne foglalkozzon?
Isten szeretetét tanítsa és hirdesse
az Evangélium által. Segítsen az
embereknek
befogadni
ill.
elfogadni
Isten
kegyelmét,
szeretetét.
Ne
foglalkozzon
politikával, ne legyen pénz
orientált, és ne foglalkozzon
okkult dolgokkal (pl.: horoszkóp,
stb.), vagy bármi olyannal, ami
megbotránkoztathatja,

kiábrándíthatja az embereket a
keresztyénségből.
NŐEGYLET- Megkérdeztük a
gyülekezet asszonykörét is ők,
mit értenek az EGYHÁZ szó
alatt?
Mindent! Jövünk mindig, ha
örömünk van, de akkor is, ha
bánatunk. Mert ide mindennel
lehet jönni. A testvérek közössége,
a velem egyformán gondolkodok
közössége. Itt találkozhatunk
Istennel
és
letehetjük
terheinket. Kisgyerekként
már ezt tanították, ezt
hallottuk, ezt ismerjük.
Őseink is idejártak, ide
tartozunk.
Jó
itt
visszagondolni a régiekre. A
múltat, a jelent, a jövőt is
„ezt jelent”.
Mit jelent az önök
számára
az
evangélikus
gyülekezethez való tartozás?
Jézus Krisztus szeretetére való
tanítás.
Ezt
követjük.
Ezt
tanították
Békéscsabán,
és
Köröstarcsán is.
Mit jelent önök számára a
konfirmáció?
Hitben
megerősödés.
Ekkor
ismertük meg Jézus tanításait
részletesen és a Bibliát, amit a mai
napig előveszek. A konfirmálás a
mi időnkben nagyon fontos volt.
Még az iskolánál is fontosabb.
Emlékszem 1940-ben nem jártunk
iskolába a belvíz miatt, de
édesapám a hátára vett és oda
elvitt a konfirmációs oktatásra,
mert ezt ő úgy gondolta, hogy
FONTOS!!! Részben a szülök,
akarták, hogy konfirmáljunk.

Egyházközségi
alkalmazottunkat is
megkérdeztük
Az egyház Jézus Krisztus
gyülekezete, keresztény emberek
közössége. Az első pünkösd volt
az
egyház
születése.
A
konfirmáció hitvallás, hittétel, a
hitem megvallása.
BIZONYSÁGTÉTEL
Az egyház számomra a
Krisztus egyházát jelenti és
olyan emberek társaságát, akik
a Krisztus hívására vannak
jelen. Nincs megkülönböztetés
alkalmatlanság, hogy ide ne
jöhessek. Ide bárkinek van
belépője. Krisztus már 2000
éve megvette vére által.
Jöhet ide bárki, aki ismeri, és
aki nem ismeri a Krisztust,
azért, hogy megismerje. Nem
néznek ki onnan senkit, mert
Isten nem személyválogató és
ez Isten egyháza.
Mert ha az által ismerem
Krisztust, amit a világ mond
róla, akkor, csak ha majd eljön,
ismerem meg, ki is Ő! Éppen
ezért is van szükség az
egyházra, hogy itt világosan
és érthetően Krisztusról essen
szó, és hogy egybe tartsa a
Krisztus az Ő gyülekezetét és
hirdesse Isten országát.
Azt mondja Jézus, én vagyok
az Igazság, és az Élet. Tehát
fiatalok, gyertek, ha nem
tudjátok, hogy merre tart az
életetek, és csak sodródtok, és
nincs egy biztos pontotok sem.
Mert nem is lehet, ha nem
ismeritek a Jézus Krisztust,
mert a világ hazug. Nála
megtudhatod,
mindenféle
hazugság beiktatása nélkül,
hogy mi végre van az ember a
földön. Ez igaz beszéd, az
4

Istentől van, és nem a hamis
bálványoktól, amik a világban
vannak: „ Egyél Danont, és
jobban érzed magad, vagy
vegyél be egy Supradint és
már is fitt leszel,
vagy
nyugtatót
és
biztos
megnyugszol. Plasztikáztasd
magad, hogy tökéletes légy, és
ne találjon a világ kivetni
valót benned.” Csak hogy ez
egy átlátszó hazugság. De
ezeket a hazugságokat csak
akkor
láthatjuk,
ha
megismertük mi az iga: Jézus
Krisztus, és az ő tanítása.
Nagyon sokan azt hiszik, azért
vagyunk, hogy Coca- colát
igyunk és Britney Spearst
nézzünk a tv-ben. Hogy
kiélvezzük
a
mások
hátrányából adódó számunkra
előnyös helyzeteket, embereken
átgázolva. A világ e mellé még
azt
is
mondja:
„Légy
sikeres!” Így el tudja kábítani
az embert a hazugsággal,
úgyhogy sok mindenkinek már
élni sincs kedve, és inkább
öngyilkos lesz. Azt mondja:
„Élj a mának! Tedd ezt! Légy
határozott! Segíts magadon,
ne gondolj másra, mert más
úgy sem segít neked!” Vagy
bemutatnak egy terméket a tvben és egyből mindenki boldog
lesz, mert milyen jó az a
cucc... Ezeknek a dolgoknak a
magunkráhalmozásával
eltakarjuk magunkat, és nem
ismerjük magunkat, mert már
nem is látjuk. S ha láttuk is,
nem igazán láttuk, mert nem
az igazság szerint láttuk, ami
a Krisztus! Mi lehet ilyen
esetekre az ellengyógyszer?
Nem a kábítószer! Jézus!
Minden lélek igazi orvosa.

Magunkra nézve a világot
látjuk, ami hazug és gonosz.
Megpróbálja
háttérbe
szorítani
az
Istent,
és
önmegvalósító életet akar
folytatni,
aminek
az
eredménye a „szép” mai világ.
Neked tetszik? Na ugye hogy
nem is olyan szép! Sőt.
Rosszul vagyok tőle néha.
Az egyházban meg lehet
tanulni Istentől, hogyan kell
az igazság útján járni, és hogy
hogyan lesz boldogsága a
nyomorúságban
is
az
embernek Krisztusban. Én
Istentől tudtam meg, honnan
indult az életem, és hogy
merre tart, ha Őt követem.
Örvendek az igazságnak,
Jézus Krisztusnak, aki engem
is meghívott az egyházába,
hogy megtérve bűnös világi
szokásaimtól bűnbocsánatot
nyerve az ő evangéliumát
hirdessem
örömmel.
Átadhassam az embereknek,
hogy van szabadulás ebből a
nem
tetsző,
gonosz,
magamutogató
világból.
Megtérésem óta új ember
lettem és kegyelemből új életet
kaptam, hogy ne keljen
közösséget
vállalnom
e
világgal és bűneimet elfeledve
hitben épülhetek felesleges
terhek nélkül a Krisztus
egyházában.
Plavecz
József

Kedves Testvérek!
Ha már mostani számunkban az
egyházról, az összetartásról, és
közösségről esik szó, akkor sok
szeretettel várjuk azok segítségét,
akik úgy gondolják, készek az
idejükből egy kis részt az egyház
temetőjére fordítani. Fiatalok,
férfiak, asszonyok, mindenki az
erejéhez mérten segíthet. A törvény
szerint ui. mindenkinek magának
kell gondoskodnia megváltott sírja
gondozásáról. A nem látogatott
részek tisztán tartása több energiát
igényel, mint amit egy alkalmazott
el
tud
végezni.
Ezért
a
közeljövőben egy szombati napot
szeretnénk erre a munkálatra
áldozni.
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