Kereső Szó
A Rákosmenti Evangélikusok Értesítője
Erős vár a mi Istenünk!
A. D. 1995., május
Beköszöntő
"Ő az én Istenem, őt dicsőítem, atyám Istene, őt magasztalom"
2. Mózes 15, 2 b igéjével indítjuk útjára gyülekezetünk negyedévenként
megjelenő értesítőjét. Isten áldása kísérje minden olvasóját.
dr. Léránt István felügyelő
„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! Mondja
a Seregek Ura"
Zak 4,6
Pünkösd Ünnepe az Egyház
Egyáltalán ünnepünk-e a Pünszületésnapja. Egy évvel megint
kösd, s ha igen, miért? Irigylésre
öregebbek lettünk, mondhatnánk
méltó az az ember, az a közösélcelődve. A kérdés csak az,
ség, aki és amely tud még ma
hogy a korosodás mely jellemzői
lelkesedni. "Méltatják" is. Mi
mutatkoznak rajtunk legélesebvan azokkal, akik nem tudják,
ben? A bölcsesség, vagy a tehemi hiányzik az életükből. A leltetlenség, a tapasztalat, vagy a
kesedés nagy erő, lendület,
erőlködés, a számadás, vagy jomegragadja a kívülállót is. Igagaink követelése. Hogyan értézából így érdemes dolgozni,
keljük egyházunkat és benne
tenni bármit is. Igénk arra int,
magunkat? Létünk szárnyalás,
Isten nem emberi eszközöket,
vagy értetlen kullogás? Fogunk
pszichológiai
trükköket,
fehérje kivillan görcsös bizonyíajzószereket ajánl. Erőszakkal
tani akarással, vagy képesek vanem sokáig lehet embereket
gyunk az Isten erejében bilelkesíteni. Bűneink nyomasztó
zakodó ember szelíd mosolyára?
terhe miatt képtelenek vagyunk
magunkat jó hangulatba hozni,

nem tudunk lelkesedni. A kereszténység sem úgy kezdődött,
és ma sem úgy kezdődik az
egyes ember életében, hogy a
tanítványok dacosan elhatározzák: "bár Jézus meghalt, mi akkor is azt hirdetjük, hogy él", ha-

nem Isten Lelke, a Seregek Urának lelke ragadta meg őket. E
szél ma is fúj, lehet huzatot csinálni és beleállni. Isten nem törött szárnyú verdesésre, hanem
lendületes szárnyalásra hívott el
bennünket. Ő a mi gyógyítónk.
Fűke Szabolcs segédlelkész

Pünkösd
ünnepén
nagy
szeretettel
köszöntöm
gyülekezetünk minden tagját.
Az egyház Isten szeretetének
egyik csodálatos jele a világban.
A
feltámadt
és
Atyjához
visszatért
Krisztus
teljesíti
ígéretét, és kiárasztja a Szentlelket az apostolokra. Így születik
az egyház, és válik látható
közösséggé a világban. Ez a
közösség lesz hordozójává mind
annak a drága kincsnek, amelyet
Krisztus élt és hirdetett meg
közel kétezer esztendővel ezelőtt.
Különböző
felmérések azt
mutatják, hogy
a társadalmi
normák meggyengülése és a

keresztyén
értékek
háttérbe
szorítása sok-sok ember életében,
családjában, lelkében okoz testi,
lelki, szellemi problémát. Az
egyház népének ezért a mai
napokban talán még nagyobb a
feladata és a felelőssége azért,
hogy meghirdesse és megélje azt
az isteni szeretetet, amelyet Jézus
hirdetett meg az egész világnak.
Ezt a feladatát csak a Szentlélek
segítségével tudja elvégezni.
Ezért ezen a drága ünnepen a
Szentlélek bőséges ajándékát
kívánom mindannyiunknak, hogy
legyen erőnk ne csak a magunk,
hanem mások élete gondjainak
megoldásához is.
Kósa László lelkész

Isten iránti hálával eltelve mondunk köszönetet valamennyi
testvérünknek az Áldozati Vasárnapon egyházunknak juttatott
pénzadományokért.
dr. Léránt István
felügyelő

Kósa László
lelkész

Turóczy Zoltán igehirdetései1
Szentlelket azonban az éhesek és zörgetők között is csak az kap, aki
vállalja a Szentlelket
Luk. 11,9-13 alapján
A Szentlélek ugyanis
nincsenek meg bennük, de állítja,
kellemetlenül mutatkozik be. Azhogy ezek dacára sem mások,
zal kezdi, hogy a bűneinkről bemint gonoszok.
szél. Így volt az első pünkösdkor
Van, aki vállalja ezt az
is. Így van ebben az igében is. Ezt
ítéletet, van, aki visszautasítja.
mondja a Lélek: "Ti gonosz
Aki megsértődik a Szentlélek
létetekre is tudtok a ti fiaitoknak
szaván és visszautasítja az ítélejó ajándékokat adni." A Szentlétet, az ne csodálkozzék azon,
lek nem általánosságban beszél,
hogy nem kap Szentlelket. Akikhanem személy szerint és konknek nem kell a Szentlélek, az a
réten olvassa a fejünkre a bűneinSzentléleknek sem kell. Aki
ket. Az első pünkösdkor így
azonban megalázza magát a
beszél a Krisztusgyilkosoknak:
Szentlélek ítélete alatt, aki megAkit megragadván, gonosz kezeikeseredik önmaga fölött, mint a
tekkel
keresztfára
feszítve
pünkösdi jeruzsálemi gyülekezet,
megölétek, Úrrá és Krisztussá
az megkapja a Szentlélek ajándétette őt az Isten, azt a Jézust, akit
kát, s megtelítődik a Szentlélek
ti megfeszítettetek. (Csel, 2,23vigasztalásával és erejével is.
36). A Szentlelket nem lehet
Jöjj, Szentlélek nélkül
erényeinkkel félrevezetni. A mai
kínlódó Testvérem! Merjünk éheigében
olyan
embereknek
sek lenni a Szentlélekre! Merjünk
mondja: Ti gonoszok! Akik
zörgetni érte! Szívesen ád a mi
imádkozni
szeretnétek
mennyei Atyánk Szentlelket
megtanulni tőle, s akik jó atya
azoknak, akik tőle kérik. De
módjára szívesen teljesítik gyerazután merjük vállalni is, amit a
mekük minden kérését. Nem
jelentkező
Szentlélek
mond
mondja, hogy ezek az erények
nekünk, s rólunk! Ámen

1

Turóczy Zoltán (1893-1971), néhai Tiszakerületi, Dunántúli, majd Északi Egyházkerületi
Püspök. 1943 november 14-én Turóczy Zoltán szentelte fel Rákoskeresztúri templomunkat.

Evangélikus irodalom
Kiss Anikó rovata
1994 őszén rákoskeresztúri templomunkban beindítottuk az iratterjesztést. Úgy éreztük, igény van rá. Hamarosan megtapasztaltuk, hogy
gyülekezeti tagjaink közül csak kevesen igénylik a keresztyén
irodalommal és tanításokkal foglalkozó könyvek olvasását. Most ez úton
is szeretném testvéreink érdeklődését felkelteni ezen könyvek iránt.
Gyermekeinknek mennyi mindent megvásárolunk, csokoládét, játékot
özönét, de milyen kevesen gondolnak arra, hogy a gyerekeket
megtanítsák imádkozni és megismertessék velük a Bibliát. Ehhez nyújt
segítséget a szülőknek és a gyermeknek az “Ismerkedés a Bibliával”,
című bibliaolvasó segédkönyv négy kötete és Ferenczy Erzsébet “Uram
taníts minket imádkozni” című imádságos könyve. Ezeket a könyveket
kézbevehetik a gyermekek, és mind azok a felnőttek is, akik felelősséget
éreznek értük. Mindkét könyv kedves és hasznos ajándék lehet
gyermekeink számára.
Az iratterjesztésben kapható kiadványok

Ferenczy Erzsébet: "Uram, taníts minket imádkozni"
Ferenczy Zoltán:
Gyógyíts meg Istenem
Fürst Ervin:
Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké
ugyanaz
Karner Károly:
Időszerű hitvallás
Karner Károly:
Apokalipszis
Luther Márton:
Bűnbánat, Keresztség, Úrvacsora
Luther Márton:
Nyolc böjti prédikáció Wittemberg népének
Schlink, M.B.:
A Bűnbánat - Örömteljes élet
Schlink, M.B.:
A Győzelem a bűn felett
Schlink, M.B.:
A szenvedésben elrejtett kincs
Schlink, M.B.:
Ezek tények
Schlink, M.B.:
Ő megvigasztal
Scholz László:
Jézussal egy asztalnál
Széll Bulcsú szerk.: Ismerkedés a Bibliával 1-4. kötet
Új és régifordítású Bibliák, Énekeskönyvek, igéslapok gazdag
választékával várjuk

Alkalmaink: A senior ifjúság
Kedves Testvérünk! Gyülekezetünkben néhányan már jó ideje
tervezgettük azt, hogy érdemes lenne hetenként egy alkalommal, a
vasárnapi istentisztelet mellett közösségben lenni egymással. Ez az
elképzelésünk valóra vált, és az első pár alkalom után elmondhatjuk,
hogy valóság az Isten szava, mely szerint, ha valahol ketten vagy hárman
az Ő nevében együtt vannak, akkor Ő jelen van közöttünk. A
beszélgetés központjában Isten igéje áll: a kortörténeti vonatkozások
megbeszélése segítséget nyújt a személyes üzenet megértéséhez. Az
igére való figyelés lényege, hogy nem egy valaki tart kiselőadást, hanem
többen szólnak hozzá. Ezúton lehetőségünk van egymás hite által mind
jobban megérteni Isten akaratát. Közösség nélkül, egymagunkban nem
lehetünk keresztyének: az egyéni csendesség és imádkozás mellett
szükség van a közös bibliatanulmányozásra és imaközösségre is.
Amitől igazán keresztyén közösséggé válhatunk az az, hogy
közülünk senki sem érezheti rosszul magát azért, hogy keveset tud a
Bibliáról, vagy Lutherről. A tanítás, az ismeretszerzés az egyik fő célja a
szerda esti összejöveteleinknek. A szó mellett nem maradhat el az ének
sem. Isten dicsőítése gitárzenével épp olyan teljes, mint az evangéliumi
énekekkel. A lényeg úgyis az, hogy milyen szívvel énekelünk az Úrnak.
Gyere, ha Te is úgy érzed, fontos, hogy hitedet a közösségben is megéld.
Gyere, ha érzed, hogy Isten szeretné, hogy több időt áldozz rá. Gyere
akkor is, ha távol kerültél Istentől. Megtalálsz bennünket szerdánként
este fél nyolckor a Bakancsos utcai paróchia gyülekezeti termében.
Mikó László

Akik megérkeztek:
Az 1995 január 1. és 1995 május 20. között megkereszteltek névsora a
keresztelés sorrendjében
Szabó Rita, Szabó Olga, Bakos Réka, Lupták Tivadar, Papp Miklós, Kovács Gábor, Horváth Dorottya, Hegyesi Géza, Bálint János Csaba, Dézsy
Klaudia Klára, Szabó Attila, Szabó Edina, Hangai Péter, Braun Anna
Sára, Paulek Patrícia, Nagy Roland.

Akik bizonyságot tettek:
Az 1995-ben konfirmáltak névsora
Adorján István, Bachner Zsófia, Bakos Réka, Bakos Szilvia, Bartosik
Szilvia, Berkes Gabriella, Berkes Zoltán, Bertók Krisztina, Bertók
Szilvia, Bóta Renáta, Greskó Orsolya, Hammer Attila, Hazay Balázs,
Kovács Krisztina, Lengyel Anita, Lengyel Szilvia, Lupták Tivadar,
Mosonszky Orsolya, Mundloch Anita, Schleckmann Attila, Selmeczi
Balázs, Szabó Attila, Szabó Edina, Szilágyi Gábor, Tarr Ildikó, Varga
László, Vereczkei Norbert, Vida István

Akik házasságukra Isten áldását kérték
1995 január 1 és 1995 május 20 között
Lupták Tivadar - Kovács Krisztina, Nagy János - Varga Katalin, Kovács
András - Veres Krisztina, Mayer Mihály - Schlotter Erzsébet, Filipszki
István - Mázi Dorottya

Akik Urukhoz tértek
1995 január 1 és 1995 május 20 között a temetések sorrendjében
Pőcz Károly 76, Csajka Pál 43, Mayer Sándor 79, Filipszki György 50,
ö. Szentesi Jánosné 90, Pilny László 52, ö. Puhl Istvánné 79, Tagai
Márton 85, Szabó Andrásné 75, ö. Boromissza Béláné 90, ö. Keresztúri
Péterné 70, ö. Mayer Jakabné 88, Sebők Károly 47, Siklósi József 94,
Ruppl Pál 65, Mayer Károlyné 50, ö. Bartók Györgyné 70, Rotis
Györgyné 81, Lázár János 89, Ladi Gyula 89, ö. Kállay Ferencné 82,
Csellár Pál 33, Lay Frigyes 83, Szombati Tivadar 67, Mazács Béla 76, ö.
Braun Frigyesné 84, ö. Kaltenecker Nándorné 89, ö. Blahó Mihályné 81,
ö. Gébele Mihályné 86, ö. Bánhegyi Jenőné 83, ö. Szénási Áronné 72,
Nagy István 52

Várjuk testvéreinket a következő gyülekezeti
alkalmakra:
Istentiszteletek

Rákoskeresztúri templom
Rákoshegyi templom
Rákoscsabai templom
Rákosligeti templom

Bibliaóra
felnőtteknek
Bibliaóra ifjúságnak
Bibliaóra senior ifj.
Bibliaóra junior ifj.

10,30 h
9,00 h
9,00 h
11,00 h

Rákoskeresztúr

szerda

18,00 h

Rákoskeresztúr
Rákoskeresztúr
Rákoskeresztúr

kedd
szerda
péntek

18,00 h
19,30 h
16,00 h

Szeretettel hívjuk és várjuk, Istentől áldott életet kívánunk

Gyülekezeti terjesztésben és használatra
Az értesítőért felel: dr. Léránt István felügyelő
Cím: Budapest, Bakancsos utca 2. H-1173.
Telefon: (06-1)-256-4224

