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A monorierdői reformátusok hírlevele
IV. évfolyam, 2. szám
2016. április_
Az Ige körül
„Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni
senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből; a trónus előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltottak: "Az üdvösség a mi Istenünké, aki
a trónuson ül, és a Bárányé!" Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének
és a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és imádták Istent ekképpen: "Ámen! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké örökkön-örökké. Ámen".”
(Jelenések könyve 7,9-12)

Együtt mennyen és földön
Sokan vannak, akik azt vallják: azért nem járnak templomba, azért
nem jönnek istentiszteletre, mert otthon, egyénileg gyakorolják a hitüket,
a maguk módján. Azt szoktam mondani – talán pont
tőlem furcsa ez – hogy nem
KELL templomba járni. A
„kell” az követelményként
hangzik, viszont az a jó, ha
az istentisztelet belső vágyként ébred a szívünkben.
Konfirmandusoknak kötelezővé szoktuk tenni, hiszen
szükséges, hogy a gyülekezet tagjai lássák azokat, akik majd fogadalmat tesznek előttük, de konfirmáció után rájuk bízzuk, hogy ők maguk vágyakozzanak ide. De miért is
kellene istentiszteletre vágyakozni? Miért nem elég otthon a magunk módján gyakorolni a hitünket? Mi a jó nekünk ebben?
Az egyik oka: a győzelem. A Jelenések könyvében többször találkozunk

ezzel a fogalommal. A keresztyénség: győztes csapat. Legyőzte a nyomorúságot, a bűnt, a halált. Nem a maga erejéből, hanem a Bárány (Jézus Krisztus) vére által. A győzelem mindig örömmel jár a győztes számára. Egy
sportmérkőzés után nem látunk olyat, hogy a győztes csapat tagjai a meccs
után rögtön hazamennek, és otthon, egyénileg megünneplik a győzelmet.
A győzelem közös, ezért az ünnep, az öröm is közös kell, hogy legyen!
Ugyanígy az egyházban is. Az egyház tagjai nem egyenként lettek megváltva, hanem együtt. Isten mindig közösségként tekint ránk, népként lát bennünket. Bár egyénileg ismer minket, név szerint szólít mindnyájunkat és
egyenként szeret, de mégis egy nép tagjaiként. Ezért az örömnek is közösnek kell lennie!
A Jelenések könyve bepillantást enged a Mennybe: nem egyénileg állnak Isten trónja előtt a megváltottak, hanem megszámlálhatatlan sokaságként. Aki azt hiszi, hogy ott is a maga módján lehet kapcsolatban Istennel,
az téved. Azt szokták mondani, hogy a vallás olyan, mint egy hegy, amelynek csúcsa Istenhez vezet: bármelyik oldalról indulsz el, a tetejére fogsz
jutni. Minden út Istenhez vezet. Nem kell, hogy együtt menj a többiekkel.
De tudnod kell: lehet, hogy egyedül mész fel, de mire felérsz, azt fogod látni, hogy a csúcson már sokan vannak. Isten csapattagként vár téged és
nem egyéni befutóként!
János is egy győztes csapat örömünnepét láthatta, akik pálmaágakkal
dicsőítik Azt, akinek köszönhető a fehér ruha, a győzelem. Egy mennyei istentiszteletet lát.
S itt van a másik oka annak, hogy miért kell itt lennünk. Azért, mert a
földi istentisztelet bekapcsolódást jelent a mennyeibe. Ennek a győztes
csapatnak, az egyháznak tagjai azok, akik már elmentek a földi életből, és
azok, akik még itt vannak. Az istentisztelet tehát egy egyórányi Menny itt a
földön. Az ég összeér a földdel egy órára. Ki ne akarna a Mennybe kerülni?
Amennyire nem kényszer, hanem vágy ez a részünkről, annyira vágyakozhatunk ide is. A mi istentiszteletünk ennek a mennyeinek a homályos, hiányos, töredékes földi képe. De ha a szívünkkel is itt vagyunk, ha nem úgy
éneklünk, hogy másfelé jár a szívünk, ha valóban örvendezve vagyunk itt,
ha nem úgy hallgatjuk az igét, hogy másfelé jár az eszünk, ha imádság közben valóban Istenhez beszélünk, akkor bekapcsolódhatunk az örökkévalóságba!
Töredékes, homályos a mi istentiszteletünk. Miért? Mert ha ez az előkép, akkor azt láthatjuk, mintha a Mennybe csak 40-50 év felettiek kerülhetnének be. Pedig Isten a fiatalokat is várja!

Töredékes, mert megvannak a liturgiai elemeink, de sokszor a dicsőítés, az öröm hiányzik, ami a megváltottságunkból, az üdvbizonyosságunkból kellene, fakadjon. Nem győztes, hanem vert seregként gyűlünk össze –
legalábbis ez látszik rajtunk.
Szabad örülni és nevetni az istentiszteleten! Talán az öröm
hiánya tartja távol a fiatalokat?
És töredékes az istentiszteletünk, mert csak egy órát jelent a hét 168 órájából. Ott pedig éjjel-nappal az lesz.
A Jelenések könyve apokaliptikus (=leleplező) könyv. A
mennyei és a földi istentisztelet
együtt leplezi le az egyház, a gyülekezet titkát. Tanít arról, hogy kik és miért
vagyunk itt együtt, hogy aztán az örökkévalóságban is együtt legyünk. Milyen egyházba lépnek be konfirmandusaink?
„Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem: "Kik ezek
a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?" Ezt mondtam nekik: "Uram,
te tudod". Mire ő így válaszolt: "Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében. ” (Jel
7,13-14) Valóban titok ez és emberileg megmagyarázhatatlan. Ezért mondta János is az őt kérdező angyalnak: „Uram, te tudod.” Emberileg nem
megmagyarázható az egyház.
Az egyház titka:
- mindenhonnan, válogatás nélkül, korra, nemre, nemzetiségre, bőrszínre való tekintet nélkül
- fehér ruhában, megváltva
- Isten dicsőítésére rendeltetve, Őt magasztalva, vele örökké élve
- a nagy nyomorúságból érkezve
Valaki azt mondta, hogy a vallásos embereknek mind valamilyen lelki
problémájuk van, amivel nem tudnak megbirkózni. Igen: a nyomorúság Istenhez visz közelebb. Mi is sokan így vagyunk a gyülekezetben.
De ami a leglényegesebb: az egyház a Bárány köré épül, Ő van a középen. Az istentisztelet (mennyei és földi) ezt fejezi ki. Az Ószövetségben is az
áldozati bárány volt a kultusz központjában. A prédikáció azért a leghoszszabb és központi része az istentiszteletnek, mert Jézus Krisztusról szól.
Nem a lelkész van a középpontban, hanem Krisztus, akivel az igében talál-

kozunk. Ha nem így van, akkor baj van az istentiszteletünkkel! Az egész
egyháznak, istentiszteletestül és hétköznapjaiban egyaránt a Bárány köré
kell szerveződnie, Őrá kell néznie, Róla kell szólnia, Őt kell dicsőítenie!
Ha Ő van középen, akkor erő árad az istentiszteleten. Konfirmálásom
után azért jártam templomba, mert éreztem ezt az erőt. Már nem is emlékszem a prédikációkra, de volt valami a levegőben. Megnyílik az élet vizének forrása, akkor a nyomorúság, ahonnan jöttél, a gond, amit magaddal
hoztál: eltűnik. A könny felszárad, az erő megújul. Hányan és hányan megérezték már ezt az erőt!
Az örök élet erői szabadulhatnak fel, s erre hív minden vasárnap és
minden ünnepnapon téged és engem az Úr! Ez legyen keresztény életünk
központja, értelme és célja! Ma is Krisztus van a középpontban, Ő hív minket: Legyünk együtt egy ünneplő és örvendező nép tagjai hétről hétre és
hívogassunk másokat!
Lénárt Tibor

Isten meghívó levele
Szeretett gyermekem!
Lehet, hogy te nem ismersz engem, de én mindent tudok rólad
(Zsolt139,1). Minden utadat jól ismerem (Zsolt 139,3). Képmásomra teremtettelek (1Móz 1,27). Kiválasztottalak magamnak a teremtés
kezdetén(Ef 1,11-12).
Nem véletlenül születtél, életed minden napja megíratott az én könyvemben (Zsolt 139,16). Annyiszor gondolok rád, ahány homokszem van a
tengerparton (Zsolt 139,17-18).
Nem zárkóztam el tőled, nem vagyok haragtartó, teljes szeretettel tekintek rád (1 János 4,16). Minden jó ajándék számodra, amelyet elfogadsz,
az én kezemből ered (Jak 1,17). Gondoskodom rólad és megadok mindent,
amire szükséged van(Mt 1,31-33).
Még a hajszálaidat is mind számon tartom (Mt 10,29-31). Teljes szívemmel és minden akaratommal vágyom arra, hogy örök életet adjak neked (Jer 32,41). Mindent megteszek érted, sokkal bőségesebben, mint
ahogy azt el tudnád képzelni (Ef 3,20).
Atyád vagyok, aki megvigasztal minden nyomorúságodban (2Kor 1,34). Ha a szíved összetört, akkor közel vagyok hozzád (Zsolt 34,19). Egy nap
minden könnyet letörlök a szemedről (Jel 21,4). Ahogy a pásztor karjára
veszi a bárányát, akképpen hordozlak a szívemen(Ézs 40,11).

Egyszülött fiam, Jézus azért halt meg a kereszten, hogy megbékélj velem(2Kor 5,18-20). Ha befogadod fiamat, Jézust, úgy engem fogadsz be
(1Jn 2,23).Soha semmi nem választhat el téged az én szeretetemtől (Róm
8,38-39).
Jöjj hozzám, várok rád!(Luk 15,7. 11-32).
Szeretettel:
Mennyei Atyád, a mindenható Isten
_______________________________________________________

Templomot építünk

„Látod, én nagy fáradsággal szereztem az Úr házához százezer talentum aranyat, egymillió talentum ezüstöt; a rezet és vasat már meg sem lehet mérni, olyan sok van. Épületfát és követ is szereztem; te gyarapítsd
ezeket!” (1Krón 22,14)
Templomépítésünk első szakasza lezáródott. Április 8-án megtörtént
az építkezés első fázisának elkészültével annak
hivatalos átadása-átvétele a műszaki ellenőr jelenlétében. Az elkészült
szint: gyülekezeti ház
alapja és pincéje. Költsége megközelítőleg 14
millió forint. Köszönet a
T-Construct Kft.-nek és
vezetőjének, Tóth Tibornak a lelkiismeretes
munkavégzésért
és
Harmadikos hittanosok állnak a leendő torony
azért, hogy bizonyos
alapján
munkájukat díjmentesen
végezték, adományként
gyülekezetünk számára, Isten dicsőségére!
Most azonban egy kis szünet következik, s akik elmennek majd az építési terület mellett, néhány hónapig nem fognak ott munkavégzést látni.
Ennek azonban nagyon is örömteli okai vannak!

Ahogyan arról is tájékoztatást adtunk már korábban, tavaly novemberben még úgy kezdtük el az építkezést, hogy csak az eddig elkészült állapotig volt meg az anyagi fedezetünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma
jóvoltából. Imádkoztunk és reménykedtünk, hogy az újból beadott pályázaton keresztül kapunk talán annyi pénzt, hogy legalább a gyülekezeti házat
tető alá tudjuk hozni.
Aztán Isten meghallgatott bennünket, fölöttébb, mint ahogy kértük
Tőle. Kormányzati támogatásból 100 millió forintot kaptunk, és ezen kívül
az EMMI pályázatán is megítéltek nekünk 14 millió forintot, így most már
biztosan fölépülhet nemcsak a gyülekezeti ház, hanem a parókia és a
templom is. Gyarapodás és épülés örömét hirdethetjük tehát, s mindemellett maga a gyülekezet is folyamatosan épül! A támogatások adminisztrációja, a kivitelező cég munka-átütemezése, a kiviteli tervek teljes készültsége
időigényes feladat. Addig pihen a telek, de reményeink szerint nyár vége
felé folytatódhat az
építkezés.
Köszönet illeti Balog Zoltán miniszter
urat és egyházunk vezetőit e mostani anyagi támogatásért. Azért,
hogy eljuthattunk eddig is, ezúton szeretnénk köszönetünket
kifejezni Szente Béla
polgármester úrnak és
Monorierdő
Önkormányzatának is az éveken keresztül nyújtott segítségért. Mindazokra hálával gondolunk, akik eddig is segítették bármilyen formában építkezésünket, föl nem adva a reményét annak, hogy Isten valami nagyot tud tenni
közöttünk!
Természetesen továbbra is szükséges az anyagi támogatás azok részéről, akiket erre indít Isten Lelke, gyarapítanunk kell a meglévő forrásokat. A
belsőépítészeti munkák saját erőből kell, hogy megvalósuljanak, s ehhez
szükség van adományokra, amit előre is hálás szívvel és áldáskívánással köszönünk! Isten adjon mindnyájunknak örömöt abban, hogy részesei lehetünk annak a csodának, amit közöttünk művel!

Adományról is örömmel tudunk beszámolni: a Dunaharaszti Református Egyházközségtől kaptunk adományként 30 db széket párnákkal, énektáblát és egy dobogót. Bizakodunk benne, hogy már nálunk sem sokáig pihennek a raktárban, hanem egy év múlva a gyülekezeti házban használati
helyükre kerülhetnek.
Köszönjük a dunaharaszti testvéreknek, hogy jó szívvel és segítőkészséggel gondoltak ránk!
______________________________________________________

Jelentkezés gyerekhétre

2016. június 27 – július 1-ig (hétfőtől péntekig) ebben az évben is napközis tábort szervezünk.
Helyszín: Monorierdei Fekete István Általános Iskola
A hét témája: EGY IGAZI HŐS
Ábrahám történetén keresztül igyekszünk a gyermekeket hitre segíteni
vagy éppen elmélyíteni benne őket.
A programról, melyek reggel 8 órától délután fél 5-ig tartanak:
Délelőttönként énektanulás, hittan foglalkozások és közös játékok.
Délután kézműves foglalkozások és/vagy sportjátékok.
Szerdán buszos kirándulásra megyünk Gyöngyösre, ahonnan kisvasúton Mátrafüredre indulunk tovább. Egy kis gyalogtúra keretében látogatást teszünk a Kozmáry-kilátónál.
A gyerekeknek napi háromszori étkezést biztosítunk.
A tábor hivatalos zárása július 3-án, vasárnap reggel 8 órakor az istentiszteleten történik.
Részvételi díj: 5.000,- Ft/gyermek. Befizetni Lénárt Tibor lelkipásztornál lehet hivatali időben, ill. legkésőbb a tábor első napjának reggelén, a
regisztrációnál.
Amennyiben a gyermek a buszos kiránduláson is szeretne részt venni, úgy ez még 2.500,- Ft költséget jelent.
JELENTKEZNI 2016. JÚNIUS 12-IG LEHETSÉGES!
Az eddigi évek gyakorlatától eltérően nem papíralapon történik a jelentkezés, hanem on-line, gyülekezetünk honlapján regisztrálva. A jelentkezési lap elérhető: http://monorierdo.reformatus.hu/gyerekhet-jelentkezes/
Szeretettel várjuk a jelentkezéseket 5 évestől 13 éves korig!

Isten előtt a gyülekezetben
Életünk születésünktől halálunkig Isten színe előtt zajlik, s ennek örömteli és szomorú eseményeit a gyülekezet közösségében éljük meg. Keresztelés, konfirmáció, házasságkötés, temetés…, mind-mind Isten jelenlétében és áldásával történik. Ezekről szeretnénk számot adni, hogy örülhessünk az örvendezőkkel, és együtt osztozhassunk a gyászolók bánatában.
A keresztség sákramentumát szolgáltattuk ki:
• március 27-én Lukács Dávid Áron részére
Felnőtt konfirmációi fogadalmat tett és áldásban részesült:
• március 6-án Lukács Lóránd Ferencz
Az Úr tegye az örömöt maradandóvá, adjon állhatatosságot a fogadalmak
megtartásához!
Isten vigasztaló üzenetét hirdetve végső búcsút vettünk:
• március 8-án Mátyus Erzsébettől, aki életének 70. esztendejében
hunyt el.
Isten adjon vigasztalódást a gyászoló családoknak a feltámadásba és az
örök életbe vetett hit által!
_______________________________________

Ünnepi istentiszteletek rendje
• 2016. május 1., reggel 8 óra: anyák napi istentisztelet
• 2016. május 5., este 6 óra: áldozócsütörtöki istentisztelet
• 2016. május 8., reggel 8 óra: gyülekezetünk konfirmandusainak
vizsgatétele az istentisztelet keretében.
• 2016. május 15., reggel 8 óra: pünkösdvasárnapi istentisztelet. Ekkor kerül sor a konfirmandusok fogadalomtételére, megáldásukra
és első úrvacsoravételükre.
• 2016. május 16., reggel 8 óra: pünkösdhétfői úrvacsorás istentisztelet.
__________________________________________________________________________
RefErdő
A Monorierdői Református Gyülekezet időszaki lapja
Kiadja a Monor-Kistemplomi Református Egyházközség Presbitériuma
Szerkesztő: Lénárt Tibor lelkipásztor
Állandó munkatárs: Gáspár József
Tel.: 06 30 994-2539;
E-mail: monorierdo@reformatus.hu
www.monorierdo.reformatus.hu

