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I S T EN T I S ZT E L ET I A LK ALM AK
Istentisztelet úrvacsora osztással,
igehirdető: Börönte Márta
Passió olvasás

Március 25. Nagypéntek du. 18 óra:

Istentisztelet úrvacsora osztással,
igehirdető: Börönte Márta
Gyermekek Húsvétja - meglepetéssel

Március 27. Húsvét vasárnap de. 10 óra:

Istentisztelet úrvacsora osztással,

Március 28. Húsvét hétfő de. 10 óra:

igehirdető: Fekete Gy. Viktor

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk
a feltámadott Krisztusra tekintve
minden hittestvérünknek, az elnökség nevében!
Somlainé Kiss Viktória felügyelő

Börönte Márta gyülekezeti lelkész

Hírköszöntő
2016. május 7. szombat: Missziónap - Kiskőrös
2016. május 22. vasárnap 10 óra: Konfirmáció
2016. június 5. vasárnap 10 óra: Hálaadó tanévzáró istentisztelet. Szeretetvendégség.
Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség
1161 Budapest, Hősök tere 10-11. • Telefon/Fax: 405-4877 (hétköznap 9-20 óráig)
Fogadóóra: kedd, péntek 16-18 óráig. (Előzetes egyeztetés után.) Csütörtök szabadnap.
OTP átutalási szám: 11716008-22462655
A gyülekezet honlapja: www.rsee.hu
A gyülekezet alapítványa: Csillaggyertyafény • www.csillaggyertyafeny.hu
Alapítványunk adatai adományokhoz, 1%-os felajánlásokhoz:
adószám: 18197316-1-42 , számlaszám: 11716008-20188511

Gyertyafény
A Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség lapja
16. évfolyam 1. szám

2016. Húsvét

Az adakozás elindítja a szeretetet
Alázatos szívű asszonyok készítik a Patt helyzet. Lopjon, hogy segíthessen?
templomban a böjti oltárt. Óvatosan Repült feléje a pofont adó kéz, amikor
vasalják az őseink által örökül hagyott a szomszéd bolt tulajdonosának védelterítőket.
mező szava megállíA keresztelőkútra
totta
azt.
kerül a feltámadás
Kifizette
az oregyik jele: virágcsevosságot, és kislárépben egy lila pillannyával még egy adag
gó. Csendben imádlevest is adott a gyerkozva megállnak a
meknek. Gyorsan törszolgálat végén az oltár
tént minden, mégis
körül. Itt vagy Isten
megszületett a szeretet
köztünk, megajándéegyik
pillanata.
koztál, hogy adakozRégi emberi program,
hassunk. Megérkezett
büntetés, megszégyeaz életet gazdagító böjt
nítés, ítélkezés helyett
nyitánya.
az adakozás lélekHaladva a böjti úton az
emelő tette győzött.
egyik délután különEltelt néhány évtized.
Az adakozó árus összeesett a boltleges meglepetést kaptam szerettemtől:
ban, és hosszas kórházi kezelésre
egy lelki kincset filmkockák képében.
szorult. Az ellátás orvosi számláját
Néztük közösen az okostelefonján a
a család nem tudta kifizetni. A lánya
rövid történetet. Így is lehet ajánkönnyes szemmel kétségbeesésében
dékozni.
A filmen megjelent a világ másik
a bolt utcai táblájára kirakta: eladó.
pontján egy kisfiú egy piaci
Isten kegyelméből eztán újra
gyógynövényárustól ellopott három
megtörtént a kegyelem megváltó
teli üvegcsét. Nem volt pénze rá,
pillanata. A számlát kifizette egy
édesanyja nagyon beteg volt.
orvos.
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Ráírta: „rendezve három üvegcsével
és egy adag levessel”. A kisfiúból
nemes szívű doktor lett.
A film újra mutatta a régmúlt
jelenetét. A parányi gyermek lefelé
húzó megaláztatás helyett ajándékot
kap. Felemelte a tekintetét. Fel, fel,
fel. Két ember a nyomor szélén
együttérzésben egymásra talált.
Megcsillant a krisztusi szeretet.
Megérezhették Isten országának
gazdagságát, az élet darabjának
nemes, éltető jelenét.

Az adás felemelő pillanata új életet adott a
gyermeknek. Így lehet a másikban az
adakozás szeretetét elindítani.
A film könnyeket csalt a szemünkbe.
Jézus értünk adott könnyeire gondoltunk.
Köszönöm Uram, hogy büntetés helyett
a feltámadott Krisztus-hitet adod naponta.
Becsukott szemmel, lelki szemmel
egymásra nézünk és erőt adsz, hogy
adakozni tudjak a legnehezebb pillanatban
is.
Itt van a böjt Krisztusra mutató szent
időszaka.
Börönte Márta

Ki van jelölve helyed…
Azért van síró, hogy vigasztald,
az éhező, hogy teríts neki asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed,
vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat nyerjen karjaid között.
Azért roskadnak mások lábai,
hogy terhüket te segíts hordani.
Az irgalmat kínok fakasztják.
Mélység felett van csak magasság.
Hogyha más gyötrődik, szenved – azért van,
hogy te befogadd szívedbe boldogan.
Megmutattad néha legalább,
hogy lelked által enyhült, szépült a világ?
Vagy tán kezedtől támadt foltra folt
ott is, ahol eddig minden tiszta volt?
Mi vagy?
Vigasznak, írnak szántak,
menedéknek, oszlopnak, szárnynak.

Valahol rég… siess… keresd,
Ki van jelölve a helyed.
Csak ott leszel az, aminek Isten szánt,
másként céltalan lesz az életed,
s a sors ekéje bármily mélyen szánt,
mag leszel, mely kőre esett.
Elkallódott levél leszel,
mely a címzetthez nem jut el.
Gyógyszer, mely kárba veszett,
mit sohasem kap meg a beteg.
Rúd leszel, de zászlótalan,
kalász leszel, de magtalan.
Cserép, melyben nem virít virág,
s nem veszi hasznát
sem az ég, sem a világ.
Ki van jelölve a helyed
El ne feledd,
S ne nyugodj míg meg nem leled.
Bódás János

Gyülekezeti alk almaink
Heti alkalmak
Istentisztelet: vasárnap 10 óra
Kishittan: vasárnap 10 óra
Nagyhittan: vasárnap 11.15 óra
Felnőtt bibliaóra: kedd 15 óra

Havonkénti alkalmak
Családi istentisztelet, utána Gyülekezeti hejdejó: hónap első
vasárnapja, 10 óra - úrvacsorai
Ifjúsági alkalom imaközösséggel: hónap második keddje 17.30
óra (gitár- és énektanulási lehetőséggel)
Taizé ima-ének együttlét: hónap második keddje, este 18 óra
Férfi Kör: hónap második keddje, este 18.30 óra
Lelki kibeszélő műhely / Női Kör: hónap utolsó péntekje 18 óra
Baba-mama szeretetkör: hónap harmadik keddje, 10 óra
Szeretettel kérjük Hittestvéreinket, írják be
naptárukba alkalmainkat,
jöjjenek el a mindenható Isten drága
együttléteire!
"Örülök, ha azt modják nekem: az Úr
házába megyünk!" (122 Zsolt 1)
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A meggátolt baleset - az ima ereje
Egy napon Malajziában két misszionáriusnak ökörfogaton a városba
kellett utaznia, hogy a bankból pénzt hozzanak ki.
Megérkeztek baj nélkül, megkapták a pénzt, és indultak haza. Útközben rájuk
tört az éjszaka, és ők a hegyoldalban letáboroztak. Isten oltalmára bízták
magukat, és hamarosan elaludtak. Reggel hálát adva a megőrzésért, indultak
tovább. Az orvosi rendelőben néhány hét múlva megjelent egy férfi. Merőn
nézett az orvosra, és ezt mondta:
- Láttam már Önt! – és a misszionárius meglepetését látva folytatta: – Ó, igen.
Néhány héttel ezelőtt annál a bizonyos hegyoldalnál. Ugyanis barátommal
egészen a bank bejáratáig kísértük Önt, mert azon az éjszakán meg akartuk
támadni
és
kirabolni.
De
nem
tehettük
a
katonák
miatt.
- Katonák? – nevetett a misszionárius – Egy sem volt ott!
- De igen, tizenhatan voltak!
Az orvos azt gondolta, hogy a férfi képzelődik. Kis idő múlva egy londoni
összejövetelen elbeszélte az orvos az esetet, mire egy testvér megkérdezte: - Mikor
volt Ön ott?
Az orvos megmondta a pontos időpontot, mire a férfi így válaszolt:
- Azon az estén éppen Önért imádkozott egy kis gyülekezet. Tizenhatan voltunk,
és egy szívvel-lélekkel Önért könyörögtünk!
Az imára ez volt a felelet.
Ismeretlen szerző

Ébredj lélek
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Szívemből adom ajándékba
„Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő ifjak,
és, ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak,
hogy Istenbe vessék bizalmukat;
ne felejtsék el Isten nagy tetteit,
és tartsák meg parancsolatait.”
(Zsoltár 78, 6-7.)

Lélekrendelő
Vérvételre vártam a rendelőben a labor előtt, már ½ 8-kor tele volt a folyosó.
Mindenki csendben várta a sorát. Úgy tudom, minden reggel ilyen sok ember
megy a laborba, mindig órákig tele van az ajtó előtti kis tér. A várakozó emberek
orvosa kíváncsi a leletekre, hogy elemezni tudja majd a bajukat. Orvosságot ír fel
vagy kezelést az eredmények alapján.
Végig az járt a fejemben, hogy ha ennyien kíváncsiak a leletükre, elemezni
szeretnék vérüket, a testi bajaikat, hogy meggyógyulhassanak, vajon közülük
hánynak van lelki baja, beteg-e valakinek a szíve? Ha beteg a szívünk, fáj, sebzett,
akkor elmegyünk-e Isten rendelőjébe, kivizsgáltatjuk-e magunkat, hogy gyógyírt
kapjunk. Kérünk-e terápiát az Úrtól, hogy a gyógyulás útjára lépjünk, és életünk
egészséges legyen? Ha a testünkkel ennyit foglalkozunk, akkor a lelkünkre miért
szánunk kevés időt? ... Mert nem látszik kívülről azonnal.
Azt hiszem, ébredés után mindenkinek meg kellene jelennie a Teremtő
rendelőjében, hogy szeretetével elsimítsa a lelkének fodrait, és örömmel kezdje a
napot. A Húsvét nemcsak a természet megújulását hozhatja el életünkbe, hanem
a lelki újragondolást is. Menjük el mától minden nap az Úristen rendelőjébe,
tisztuljunk meg általa, virágozzon ki a mi szívünkben is a Megváltó szeretete.
Somlainé Kiss Viktória

Ébredj lélek új örömre Húsvét reggelén,
sötétség hatalmán úrrá lett a fény.
Nem rejti a sír mélysége, a Megváltó él,
újjászületett az élet, s benne a remény.
E szent öröm gyújtson lángot ma is szívünkben,
ragyogja be fényével, teljes életünket.
Van élet a halál után, aki hitben él,
léte már e földön, boldog újjászületés.
Schvalm Rózsa

Simándi Ágnes rajza
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A kincseket megosztjuk
A gyülekezet életében az idei év a misszió jegyében telik. Tovább adjuk a lelki
kincseket. Szeretnénk eljuttatni veszteséget átélt, mélypontra kerülő
embertársainknak a „Veled vagyok, fogom a kezed!” című könyvet és hanganyagát.
Szeretettel várjuk adományát, hogy egy-egy gyülekezetet, óvodát, iskolát
megajándékozhassunk a könyvvel, CD -vel. Az adományozó nevét örömmel
elhelyezzük a missziói küldeményben. Az anyagi forrásainkat Istentől kaptuk, ebből
adunk tovább.

Egy ember hangja
Isten közelsége igen jó nekem (Zsolt 73,28). Köszönöm Uram, hálás a szívem! Sorolom
az érzéseimet! Kincsként tartom számon őket. Megtanultam, hogy kincsesládámba
gyűjtsem…
Boldog vagyok. Lelkes, együttérző, elvarázsolt, szerelmes, túláradóan boldog, vidám,
zavartalan, segítőkész, csillogó, szikrázó, ragyogó, telve gyengédséggel, örvendező,
örömmámorban úszó, hálás, életteli, békés, nyugodt, meglepett, szabad, telve
lendülettel, meghatódott, harmonikus.
Egy Sant Rajinder Singhtől hallott, megható történetre gondolok édes emlékezéssel.
Szeretem a történeteket, mert megvan a szabadságom, hogy a bölcsességnek azt a
részét emeljem be a lényembe, amelyre szükségem van.
Egy orvos csodájáról szól a történet.
Egész nap keményen dolgozott a doktor. Éppen készült lepihenni, amikor csengettek
nála. Egy kislány állt a kapuban, és arra kérte, hogy menjen el hozzájuk, segítsen a
beteg édesanyján. Az orvos nagyon jószívű ember volt, elindultak sietősen együtt.
Sűrűn esett a hó. A hópihék táncot jártak.
Az édesanya tüdőgyulladással feküdt az ágyban, és gyógyszert kapott. A doktor várt
egy kicsit, amíg az anya jobban lett, közben beszélgettek.”Nagyon ügyes,
lelkiismeretes lánya van, hogy szakadó hóesésben is értem jött.” Az anya csodálkozva
mondta:”Nem tudom, miről beszél! A kislányom egy hónapja meghalt. A szobájában
van a kabátja, a cipője. Nézze meg!”Az orvos benyitott a szobába, megfogta a kabátot.
Arra számított, hogy a sűrű hóeséstől vizes lesz. Láss csodát! A kabát száraz volt.
Az orvos felismerte, hogy megérinthetővé vált a szeretet. Találkozott az ég a földdel.
A kislány szeretete a mennyországból megérkezett az édesanya földi szívébe.
Kézzelfoghatóvá vált az égi szeretet.
Kincsként őrzöm ezt a történetet. Isten közelsége igen jó nekem.
Börönte Márta - részlet a könyvből
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Negyed órával többet kapunk Istentől és egymástól
Varázslatos Istentisztelet
„Az isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként
szánjátok oda a testeteket élő szent áldozatul, amely tetszik az istennek, és ne
igazodjatok e világhoz, hanem változattok meg értelmetek megújulásával, hogy
megítélhessetek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és
tökéletes.” (Róm 12,1)
Minden hónapban egyszer a „normál” istentisztelet kereteit meghagyva az
igehirdetés végén, az imádság előtt 4-6 fős kis csoportot alkotva beszélgetünk az
igéről. A csendes percek áhítatos könyvből a csoport vezetője felolvas egy történetet,
ez jobban segíti a beszélgetést. Mindig van egy kérdés a lapra írva, amely
célkitűzésként szerepel. A beszélgetés útját, céljait vezeti egy-egy kérdés. A februári
példa: „Miben változtatok 2016 böjti időszakában?”
Mit jelent a varázslatos istentisztelet? Csodálatos megélni a gyülekezeti tagok
egymást segítő rátalálását, ahol megszületik a párbeszéd szívtől szívig.

Legyen húsvét
Harangzengéssel beköszönt a húsvét,
virágpompa ring minden levelén,
ledobja fagyott páncélját az élet,
győzőként ragyog a tél tört jegén.
Jézus lehetett ilyen győzedelmes,
nagy ünnepi, szép, lelki fénymezőn,
mikor nagypéntek gyászos éje helyett
húsvéti fényben feltámadt dicsőn!

Ó, nincs szebb, mint a feltámadott élet,
az újjászépült, ragyogó világ!
De nagypénteki búra gyözelmet
e föld népének vajon itt ki ád?
Nincs addig húsvét az emberi szíven,
hiába hívja ünnepi harang,
míg Jézus lelkét magáénak vallva
nem szólal benne kikeleti hang.

Mindenfelé e földön legyen húsvét,
Jézust meglátó, megváltó öröm,
boldog tudat, hogy nem hal meg a lélek,
ha hisz, de ragyog örök örökkön.
Ünneplő szívvel Jézust magasztalva
zengjen az ének itt e föld terén
amíg, mint mindig, beköszönt a húsvét,
s virágpompa ring minden levelén…

Kárász Izabella
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Kedves Gyerekek! Színezzétek ki a Húsvéti tojásokat, akasztóval ellátva kedves
dísze lehet a szobátoknak!

Gyertyafény
A Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség lapja
16.évfolyam 1. szám

2016. Húsvét

Szeretek ajándékozni
Kedves Gyermekek! A szívetekben élő hálát
kifejezhetitek, hogy valakit megajándékoztok egy Szívtől szívig – dobókockával.
Idén nagy hangsúlyt
adunk a missziói szolgálatnak.
A templomi közösségünkben imádkozunk
érted és családodért,
örömmel vagy közöttünk.
A Jó Hírt Jézus Krisztusért tovább adhatod, így
növekednek mások. Ez a
szeretet körforgás.
" vNJTT[JØw T[Ø B T[ØUÈS
T[FSJOU F[U KFMFOUJ vFHZ
LJUʶ[ÚUU DÏM  KFMFOUʩT GF
MBEBU BNFMZFHZT[FNÏMZ 
DTBQBUWBHZT[FSWF[FU
Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség
1161 Budapest, Hősök tere 10-11. • Telefon/Fax: 405-4877 (hétköznap 9-20 óráig)
Fogadóóra: kedd, péntek 16-18 óráig. (Előzetes egyeztetés után.) Csütörtök szabadnap.
OTP átutalási szám: 11716008-22462655
A gyülekezet honlapja: www.rsee.hu
A gyülekezet alapítványa: Csillaggyertyafény • www.csillaggyertyafeny.hu
Alapítványunk adatai adományokhoz, 1%-os felajánlásokhoz:
adószám: 18197316-1-42 , számlaszám: 11716008-20188511

Apukám segített megtanulni a történelem
vázlatot, és én pedig megajándékoztam
sok-sok puszival.
Amikor eljövünk az
istentiszteletre
vagy
hittanórára és imádkozunk, ez ajándék
Istennek, és magunknak, mert együtt lehetünk.
Emlékeztek, milyen jó
volt játszani együtt a
Dobo-Bobó játéknapon? Lehet a miszsziónk az is, hogy
legyen több ilyen nap!
Kiválaszthatunk
egy
ügyet, amiért mi dolgozunk meg, például mi
Fenyő Ágnes rajza az osztálytársaimmal
most készítünk

UFWÏLFOZTÏHÏOFL  NʶLÚEÏTÏOFL MFHGʩCC leckelánc-csoportot, ahol az éppen beteg
ÏSUFMNFFMIJWBUPUUTÈH IJWBUÈTw
társainknak feltesszük a leckét üzenetben.
az
iskoládban
takarítónapot
;PSLB4[FSJOUFNBNJTT[JØBKÈOEÏLP[ÈTB[ Lehet
JEʩEFU  FSʩEFU  UVEÈTPEBU BKÈOEÏLP[IBUPE szervezni, amikor rendet raktok és szemetet
WFMF " NJTT[JØ FHZ LàMEFUÏT "[ ÏMFUCFO szedtek, a felnőttek pedig kifesthetik a
GPOUPT  IPHZ TFHÓUTàOL NÈTPLPO +Ø termeket, vagy palacsintát süthettek, amit
ÏS[ÏT )B NJ TFHÓUàOL  OF GFMFEKàL  elvisztek egy idősotthonba, szóval bármi
jócselekedet."
WJTT[BT[ÈMM SÈOL
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Hordoz a gondviselő kéz
Kedves kislány!
Nagyon siettem reggel a metróhoz az aluljáróban. Nem voltam egyedül, a
csúcsforgalomban mindenki rohant. Ilyenkor ajánlatos gyorsabb tempót felvenni,
mert aki lassabban megy, le is taposhatják.
Te is siettél édesanyáddal, talán az óvodába vagy az iskolába? Hatéves lehettél.
Fogtad a biztonságot nyújtó kezet, és próbáltad lépteidet felgyorsítani. Elfáradtál a
felnőttek által diktált tempóban, mert megálltál, és édesanyád felé nyújtottad a
kezed. Meglepődtem, mert régen nem karon ülő „súlycsoportban” voltál.
Édesanyád a karjába vett és vitt. Lassan haladt, mert hordozott téged. Nehéz lehettél.
De a biztos kéz vitt tovább.
Elgondolkoztam, hogy mi felnőttek, tudjuk-e kezünket úgy kitárni gondviselő
Atyánk felé, ahogyan te tetted? Gyermeki bizalommal! Van ilyen hitünk nekünk
arra, hogy szorult helyzetben merjük kérni, hordozzon bennünket mennyei Atyánk?
Mi, felnőttek először más utakat keresünk. Gondjainkban magunk akarjuk hordozni
magunkat, pedig az ember nem tudja magát felemelni.
Egy példát mondok, hogy megértsd. Előfordul, hogy mi előbb cselekszünk, mint
imádkozunk.
Kedves kislány! Köszönöm, hogy gyermeki hittel ki merted nyitni karjaidat a biztos
kéz felé. Bárcsak mi is meg tudnánk ezt tenni minden nehéz helyzetben! Már a
legelső lépésnél az Úrhoz kiáltani
Kedves kislány! Fontos vagy az Istennek!

Az életünket ajándékba kaptuk Istentől
Kedves kisfiú!
Délután láttalak meg egy őszi napon, autóban ültem. Elcsodálkoztam azon, hogy te
hol ülsz. Kint ültél a forgalomban haladó villamos „csatlakozóján”. A gyorsan mozgó
jármű félméteres vasdarabján. A vezető nem láthatott. Az utca emberei közül sokan.
Először mindenki mosolygott, mert ilyet csak filmben látni. Az első pillanatban én is
azt hittem, hogy filmet forgatnak, de csak az élet könyvében lapoztak egyet. Nagyon
muris volt, hogy ott ültél.
Azután elkomorodtam, mint mindenki, mert tudtuk, hogy egy kanyarban, egy
fékezésnél le is eshetsz a sínek közé vagy az autók alá.
Kedves kis potyautas! Mosolygó arcodról eltűnhetett volna a mosoly, ha pillanatokon
belül kórházban találod magad állig begipszelve. Fontos a piciny életed szüleidnek,
barátaidnak, szeretteidnek…a teremtő Istennek. Értékes az életed, mert az emberi
életnél nincs értékesebb. Pénzben nem mérhető.

Az életedet ajándékba kaptad a Mindenhatótól. Most csukd be a szemed! Gondolj
arra, hogy karácsony van. Hetek óta rajzolsz, barkácsolsz, egy szép ajándékot
készítesz valakinek. Becsomagolod, masnit kötsz rá. Nagyon várod, hogy
átadhasd. Jól elrejted addig, hogy meg ne találják. Karácsony napján az ajándék
átadásnál az a valaki, aki kapja, elutasítja. Nem kell neki, odadobja a sarokba. Mit
éreznél? Ugye, nagy szomorúságot?
Valahogy így érezhetett mennyei Atyánk is, amikor ott ültél a robogó villamos
csatlakozóján. Fájt, hogy kicsiny életed halálos játék eszköze lett. Hány kortársad
fogja ezt követni? Rossz belegondolni.
Kedves kisfiú! Örülnék, ha legközelebb a villamoson belül láthatnálak. Szívem
örömbe öltözne, ha láthatnám rajtad, fontos neked az ajándékba kapott életed.
Kedves kisfiú! Fontos vagy az Istennek!
(Részlet Írok neked, Istenem című gyermek CD-ből, Börönte Márta)

Virágoskertben hallottam
Virágoskertben hallottam,
És elmondom,mert igaz:
" Jézus Krisztus tegnap és ma
És örökké ugyanaz!"
Feléje futunk mindnyájan,
Ő az Út és Ő a Cél!
Egyszerre ér oda Hozzá
Helikopter s - kis szekér.....
Az Ő teremtménye egyként:
Fenyőerdő- kerti gyep:
Érte munkálkodik az is,
Aki gyermeket vezet,
Vagy az, aki tudománnyal
Töltött zsákját cipeli:
Róla zeng a zivatar,és
A - tücsök is cirpeli....
Őt dicséri,aki boldog:
Sírónak pedig aki vigasz:
"Jézus Krisztus tegnap és ma
És örökké ugyanaz!"
Lukátsi Vilma

