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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

Április 14. Nagypéntek du. 18 óra:

Április 16. Húsvét vasárnap de. 10 óra:

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

Április 17. Húsvét hétfő de. 10 óra:

Istentisztelet úrvacsora osztással,
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
2017. április 1. szombat: Missziónap - Bonyhád
2017. május 26. péntek 18 óra: Felnőtt konfirmáció
2017. június 4. Pünkösd vasárnap 10 óra: Hálaadó tanévzáró istentisztelet.
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
17. évfolyam 1. szám

2017. Húsvét

Az olvasással mennyország épülhet
a szívekben
A szívem megtelik hálával, amikor
első osztályos tanító nénimre gondolok, Dr. Kőrösi Gyuláné Erzsike
nénire.

A könyv áldás lehet az ember életében. Olvasással fel tudok töltekezni,
új lehetőségek nyílnak meg előttem,
találkozhatom Istennel.

Megtanított írni,
olvasni,
számolni.
Később Kornélia húgom
keresztanyja
lett egy Húsvét hétfőjén a ceglédi templomban.

Ezek a pillanatok az
elmélyülésem „aranyórái”. Azt a boldog időtartamot nevezik aranyórának, amit az újszülött közvetlen megszületése után édesanyja hasán tölt.
Olvasással a menynyország darabja születhet meg a szívekben.
Hálás a szívem a Luther
film
megalkotásáért,
amelyben
láthatom,
ahogy a reformátor
nagy vehemenciával fordítja a Szentírást. A krisztusi örömhírt a nép kezébe adta németül. A reformáció 500
éves évfordulóján megköszöntük már
Istennek, hogy magyar nyelven is
olvashatjuk a Bibliát?

Meghatódva
emlékszem vissza,
amikor
először
betűztem ki egyedül
az oltárkép feletti
szöveget: Isten a
szeretet.
Egyszer a tanító nénim a lányával
együtt bevitt egy könyvesboltba és
megajándékozott néhány könyvvel a
születésnapomon. Megéreztem az
ajándékozás szentségében, valami
fontos történik velem, elvehetetlenül.
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„Várva vártam az Urat és
ő lehajolt hozzám,
meghallotta kiáltásomat…
…sok csodás tervet vitt véghez értünk.”
40 Zsolt 2,6
Az Úr közeledő szeretetét érzem
reggelente Eileen Caddy „Nyisd meg
a lelked ajtaját” áhítatos könyv
olvasásakor: „…az Én isteni törvényeimmel összhangban dolgozol.
Bármi megtörténhet, mert az én
törvényeim jelentik a kulcsot minden ajtó megnyitásához, és tesznek
mindent lehetségessé.” Hogyan lehet
szeretettel ajtót nyitni?
Gary Chapman kutatásaiban
felismerte, hogy szeretetünk a
következőképpen nyilvánulhat meg:

minőségi idő, testi érintés, elismerő
szavak, szívesség-figyelmesség, ajándékozás. A szeretet öt formáját szeretet
nyelvnek nevezte el. Kapcsolataink tönkremehetnek, ha nem ismerjük saját
magunk, vagy mások elsődleges szeretet
nyelvét. Olvassunk erről!
Az első Gary Chapman könyvet Németh
Katától kaptam. A gyülekezet gyermekeit
tanítottuk a Biblia szavainak az
olvasására, megélésére. Áldottak legyenek
az olvasás szeretetét pásztoroló emberek!
Drága Jézusom! Köszönöm, hogy erőt
adsz minden nap az olvasáshoz. Így áll a
Szentírásban, a feltámadott Krisztus
mondja a tanítványainak: „Békesség
nektek” (Jn 20,2) … és olvasok és építem
Isten országát.
Börönte Márta

Ki értheti meg?
Ki értheti meg, ki foghatja fel,
Hogy Krisztus a földre mint gyermek jött el?

Ki mossa fehérre, tisztára szívünk?
Ki nyit a mennyekbe utat minekünk?

Kiben volna annyi tűrő szeretet,
Hogy bűnből megmentse az embereket?

Se ember a földön, se a menny angyala
Nem lenne rá képes, csak Isten maga.

Szívünk ámulattól, hálától remeg:
Se ember, se angyal: Isten tette meg!
Ismeretlen szerző után németből
fordította: Túrmezei Erzsébet

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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Kedves Hittestvérünk!
A reformátorok Isten kegyelméből kezünkbe adták a Bibliát, így mindenki
anyanyelvén olvashat az Úr gondoskodó szeretetéről. A Szívtől szívigdobókocka a szeretet nyelveit tanítja, ahogyan Luther Márton a Kiskátéban s
Nagykátéban a családokat, lelkészeket. Gyülekezetünnk és alapítványunk háláját
fejezi ki a Mindenhatónak a Szívtől szívig-dobókocka kültéri változatának
elhelyézésével a templom lépcsőjén. Ehhez a hálaadáshoz tud bárki kapcsolódni
szívtallér vásárlásával 1000, 2000 és 5000 forint értékben. Az adakozó családok
nevét a következő számunkban megjelentetjük.
Gyülekezet Presbitériuma

Alapítvány Kuratóriuma

SZÍVTALLÉR
adomány az alapítvány
céljaira

Mégis
Milyen sokat kellene hinnem,
s milyen keveset hiszek.
Mily keveset kellene vinnem,
s mennyi terhet viszek.

Mégis… elcsüggedjek, megálljak?
Miért csüggedjek el?
Hisz olyan keveset hiszek még,
s már az is fölemel.

Egyedül Rá kellene néznem,
s magamra révedek.
Ragyog a cél viharban, vészben,
s hányszor eltévedek.

Mint minden én nyomorúságom,
nagyobb a kegyelem.
Ebben hiszek, s szemem bűnbánón
megint ráemelem.

Kis hitet, hogy megerősítsen,
míg többről többre nő,
s egész a célig elsegítsen:
hatalmas Isten Ő.
Túrmezei Erzsébet

Gyertyafény 2017/1.

3. oldal

„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.)

Tavaszi nagytakarítás
- hálaadással
Először sütött ki a nap a hosszú és jeges tél után, és azonnal láttam az
ablakokon, hogy ráfér egy tisztítás és a lakásra egy nagytakarítás. Egyetlen
porcikám sem kívánta, de eszembe jutott, hogy most kezdődik a böjti időszak, és
valahol olvastam, hogy egy hívő testvérünk eleinte lemondásokkal töltötte el ezt az
időszakot, majd rájött, hogy nem ilyet vár tőle az Isten, hanem egy olyan
áldozatot, ami közelebb viszi hozzá. Nem szenvedéssel, önsanyargatással, hanem
imádsággal kezdte eltölteni a drága idejét. Megújult lélekkel él azóta, és hálát ad.
„Na, ez nekem is jó lesz!” – gondoltam. Portörlés közben ezt mondtam:
„Köszönöm, Uram, hogy vannak könyveim a polcon, amelyeket olvashatok (és
letörölhetem őket…)!”; porszívóztam és ezt mondtam: „Köszönöm, Uram, hogy
van egy lakhelyem, ahol élhetek (és tisztán tarthatom…)”; betettem a mosást a
gépbe és ezt mondtam: „Köszönöm, Uram, hogy ennyi szép ruhánk van
(amelyeket kimoshatok…)”; és miközben mosogattam, ezt mondtam:
„Köszönöm, Uram, hogy edényeim vannak, amelyekben finom ételeket
készíthetek a családomnak (és elmosogathatom…)”! Fogalmam sincs, hogyan
történt, de sokkal hamarabb készen lettem, mint szoktam! Eszembe jutott, hogy ez
már nem az első eset, amikor hálaadással számomra nehéznek tűnő dolgok
áldással végződnek.
Közeleg a Húsvét, azt hiszem, a szívemben is csinálok egy nagytakarítást, és
minden fárasztónak ígérkező „porolásnál” hálát adok az ott találtakért – a
hibáimért is, - ahogyan azt a Hálanaptárt kitaláló és megvalósító hittestvérünk
mottójában olvastam: „Remény, teljes élet a nehézségek tagadása nélkül”.
Használom ezt a naptárt, írom minden nap, és esténként a hálaadások után az a
nap sokkal szebbnek tűnik, mint előtte. Néha töröm a fejem, mit írjak, néha csak
úgy dőlnek a szavak. A nagytakarítás után viszont már a gyengeségeimért is hálát
adtam (azt köszöntem meg, hogy utáltam nekiállni, és ezzel a módszerrel mégis
jókedvűen és gyorsan végeztem), mert azok nélkül nem lennék egyedi és
különleges Isten számára. Íme egy szívemhez közel álló történet, amelyet ajánlok
mindenkinek, aki néha úgy érzi, nem tökéletes…:
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„Kínában egy vízhordozónak volt két nagy cserépedénye. Annak a botnak egy-egy
végén lógtak, amit a nyakában hordott. Az egyik edényen volt egy repedés, míg a
másik tökéletes volt és mindig egy teljes adag vizet szállított. A pataktól a házig tartó
hosszú séta végén a megrepedt edény már csak félig volt vízzel. Két teljes évig ez így
ment. Minden nap a vízhordozó már csak másfél edény vizet szállított vissza a
házba. Természetesen a tökéletes edény büszke volt a teljesítményére, hiszen
tökéletesen csinálta a dolgát. De a szegény törött cserép szégyellte a tökéletlenségét, és
nyomorultnak érezte magát, hogy csak félannyit tudott teljesíteni. A két év keserűség
után a cserépedény egyik nap megszólította a vízhordozót a pataknál.
- Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé.
A vízhordozó így válaszolt a cserépnek:
- Észrevetted, hogy virágok az ösvényen csak a te oldaladon teremnek, s nem a másik
cserép oldalán? Ez azért van így, mert én mindig tudtam a hibádról, és virágmagot
szórtam az ösvénynek erre az oldalára. Minden nap te locsoltad őket, amíg
visszasétáltunk. Két éve leszedem ezeket a gyönyörű virágokat, hogy az asztalt
díszítsem velük. Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, akkor ez a gyönyörűség nem
ragyogná be a házamat.
Tanulság: Mindannyiunknak megvan a saját különleges hibája. Mi mindannyian
törött cserépedények vagyunk. De ezek a törések és hibák, amik mindannyiunkban
megvannak, teszik az életünket olyan nagyon érdekessé és értékessé. Csak el kell
fogadnunk mindenkit és magunkat is olyannak, amilyen.”
Somlainé Kiss Viktória
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"Mert csak én tudom, mi a tervem
veletek - így szól az Úr -: békességet, és
nem romlást tervezek, és végül
megadom nektek, amiben
reménykedtek." Jer 29,11

MEGHÍVÓ

Az öröm vasárnapján a Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség
megünnepli a reformáció 500 éves jubileumát
2017. március 26-án vasárnap 10 órakor.
(1161 Bp., Hősök tere 10-11.)
Igét hirdet Gáncs Péter elnök-püspök.
Közöttünk szolgálnak: Amantis Énekkar, Kovács Viola énekes, Thiering Etelka
orgonaművész, Molnár Sándorné gyülekezeti tag, az egyházközség gyermekei
harangjátékkal, Fekete Gy. Viktor lelkészi munkatárs és Cseke Ágnes gyülekezeti
tag vezetésével.
Az egyházközség a templom 85 éves alapkőletételét, a Csillaggyertyafény
Alapítvány 10 éves szolgálatát és a világ első kültéri Szívtől szívig-dobókocka
elhelyezését is megünnepli.
Az ünnepség háziasszonya: Kurekné Fehér Katalin kuratóriumi tag.
Kovács Péter polgármester 11 órakor ünnepi beszéddel nyitja meg az alkalmat.
Köszöntőt mond Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő.
Az ünnepség mottója: „Az élet kulcsa a szeretet.” (Eileen Caddy)
A Szívtől szívig-dobókocka világkörüli útjáról, használatáról ébresztgető
gondolatokat tolmácsol Somlainé Kiss Viktória kuratóriumi tag,
Mihályi Éva óvónő és Bisztray György bábművész.
Ebéd 12 órakor: a reformáció ünnepéhez kapcsolódva makrobiotikus receptek
alapján készült reformételekkel várjuk vendégeinket.
Ebéd után a felnőttek kitölthetik a Szeretetnyelv-tesztet, a családoknak Bisztray
György bábjátékkal készül, és a résztvevők megismerhetik a Dobó Bobó
négygenerációs önismereti társasjátékot egy bemutatófilm segítségével, amit ki is
próbálhatnak.
Műhelymunka vezetői: Koblencz Ferencné és Végh Attiláné Dr. Szalánczy Emőke.
Az ünnepi együttlétre várunk minden XVI. kerületi gyülekezetből egy küldöttet,
aki emléklapra egy áldó igét ír Jézus főpapi imájához kapcsolódva.
„...mindnyájan egyek legyenek…” (Ján 17,21)
Az ünnepséget az EMMI és az Evangélikus Egyház támogatja.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Rákosszentmihály-Sashalmi
Evangélikus Egyházközség presbitériuma

Csillaggyertyafény Alapítvány
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Kedves Gyerekek! Színezzétek ki a húsvéti tojásokat vidám színekkel!

Gyertyafény
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2017. Húsvét

Húsvéti mese
Hol volt, hol nem, a Zsámbék melletti
zsombékos réten élt három festőnyúl: Sára,
Karcsi és Piroska.

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

Sára sárga festőköpenyben sárga tojásokat festett, Karcsi kék
köpenyben kékeket, Piroska piros köpenyben
pirosakat.
Szorgalmasan dolgoztak, mert közeledett
a Húsvét. A zsámbéki
tyúkok, nehogy odalegyen a becsület, kosárszám hordták nekik
a tojást.
A tyúkok mögött naposcsibék masíroztak.
Apró csőrükkel ők is
tojásokat
görgettek.
A festőnyulak meg festettek, festettek és
festettek.
Lassan az egész rét megtelt száradó színes
tojásokkal. Minden állat gyönyörködve
nézte. A zsombékok alól békák bámulták
boldogan, a füvek hegyéről csigák lesték
lelkesen, az ég tetejéről röpködő madarak
számlálták önfeledten.

– Hess innen! – kergette Sára a kíváncsiskodókat. – Meg ne lássam, hogy
valamelyiktek hozzáér a tojásokhoz!
Nem is esett baja
egyetlen tojásnak sem.
Rendben ment minden
– egészen addig, amíg
Piroska csuklani nem
kezdett.
Úgy kezdődött, hogy
Piroska
elmerülten
dolgozott. Egyszer csak
megállt a kezében az
ecset, annyit mondott,
hogy: – Hukk! – és egy
nagyot ugrott. Aztán
visszahuppant,
és
akkor azt lehetett
hallani, hogy: RECCS!
– Jaj, oda egy tojás! Egy
szép piros tojás! – jajveszékelt Sára. Karcsi
döbbenten hallgatott.
Piroska mondani akart valamit, de csak
annyit tudott szólni, hogy: – Hukk! – és
ugrott egy újabbat. Megint visszahuppant, és megint csak azt lehetett
hallani, hogy: RECCS! Aztán megint: –
Hukk! – és megint: RECCS!
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És: – Hukk! – és: RECCS!
– Állítsd meg, Karcsikám! – könyörgött Sára. – Csinálj már valamit!
Karcsi rohant, és hozta Nyúl doktort.
A doktor máris vizsgálta volna Piroskát:
– Semmi baj, mondd szépen, hogy: – Á! – ám Piroska egyre ugrált. Szegény
doktor kénytelen volt együtt szökdécselni vele.
Mikor Piroska azt mondta, hogy: – Hukk! – arra mind a ketten felugrottak.
A levegőben a doktor megnézte Piroska torkát: – Semmi baj, mondd szépen,
hogy: – Á! – Aztán mind a ketten visszahuppantak: RECCS-RECCS! RECCSRECCS!
– Semmi baj – lihegte a doktor. – Csak egy kis csuklás! – és elszelelt.
Piroska meg folytatta: – Hukk! – RECCS!... – Hukk! – RECCS!...
– Jaj nekünk, nem marad tojás! – siránkozott Sára. – Ilyen szégyent! Csinálj
valamit, Karcsikám!
Karcsi a homlokára csapott: – Sót ide! – mert a nagymamájától hallotta
egyszer, hogy a só jó a csuklás ellen.
– És citromot ide! – kapott észbe Sára is, mert a dédmamájától hallotta, hogy a
citrom jó a csuklás ellen.
Karcsi elfutott a zsámbéki öregtemplomhoz. A harangozótól kapott egy kis sót.
Fordult, és nyargalt vissza máris a zsombékos rétre.
Sára elrobogott a zsámbéki Lámpamúzeumba. A gondnoknénitől kapott egy fél
citromot. Rohant vissza ő is Piroskához. Piroska megnyalta a sót, és csak annyit
mondott, hogy: – Hukk! – majd ugrott egyet: RECCS!
Aztán megkóstolta a citromot, és megint csak annyit mondott, hogy: – Hukk! –
és megint ugrott egyet: RECCS!
– Ó, egek! – keseredett el Sára.
– Végünk van! – jelentette ki Karcsi.
Arra sompolygott a róka. Megérezte a nyúlszagot. Elrejtőzött a bokrok között,
és bajszát nyalogatva figyelt.
– Melyik nyulat szeressem a három közül?... A kéket?... Az túl izmos! A
pirosat?... Az túl ugrálós! A sárgát?... Az az ijedtségtől egészen elgyöngült... Az
jó lesz! – és kúszni kezdett Sára felé.
– Sára éppen könyörgőre fogta a dolgot: – Állj meg, állj meg, Piroskám! – Állj
meg, mert megesz a szégyen!
– Miért a szégyen? Inkább majd én! – vigyorodott el a róka. Abban a
pillanatban Piroska minden addiginál magasabbra ugrott és meglátta a
rejtőzködő ravaszdit.

3. oldal

– Róka! Róka! – kiáltotta, és az ijedségtől menten elállt a csuklása.
– Menekülni! – kiáltotta Karcsi, mire mindhárman futni kezdtek. Zsámbék felé
vették az irányt.
A róka nem merte a városig követni őket, mert félt, hogy a zsámbéki polgárok
kiporolják a bundáját.
– Illa berek, nádak erek, legjobb, hogyha hazamegyek! – gondolta, és sebtében
eltakarodott.
Sára, Karcsi, a zsámbéki tyúkok meg a naposcsibék akkor vállukra ültették
Piroskát, és úgy vitték vissza a zsombékos rétre, mint a nap hősét. Piroska már
nem
csuklott,
csak
örömében
szipogott
egy
kicsit.
Ha a Zsámbék melletti zsombékos réten jártok, különösen húsvét táján,
nézzetek jól körül: talán meglátjátok a három festőnyulat. De óvatosan
keresgéljetek, nehogy egy száradó színes tojásra lépjetek!
Döbrentey Ildikó

Szeretni
Szeretni annyit jelent, mint adni,
ezzel örömöt szerezni másnak,
minden alkalmat megragadni,
hogy bús arcokon mosolyt lássak,
terheit hordozni egymásnak...
Embert szeretni így kellene.
Szeretni annyit jelent: magamat adni.
A teljes szeretet: énemet feladni.
Krisztust követni így kellene.
Feladni akaratomat, ízlésemet,
az indulatokat, érzületet,
és akkor bennem is megszülethet
az Agapé - az isteni szeretet.
Így szeretett Isten: adott, nem kért,
hanem Jézusban önmagát adta a világért.
Fejszés András

