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I S T EN T I S ZT E L ET I A LK ALM AK
Március 30. Nagypéntek du. 18 óra:

Istentisztelet úrvacsora osztással,
igehirdető: Börönte Márta
Passió olvasás

Április 1. Húsvét vasárnap de. 10 óra:

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

Április 2. 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
2018. április 15. istentisztelet keretében beiktatásra kerül az új Presbitérium
2018. május 12. szombat: gyülekezeti nap, templom- és kertrendezés
2018. május 21. Pünkösd hétfő 10 órától: Missziói Nap, Gáncs Péter püspök
búcsúztatása - Pestszentimrei Sportkastély
2018. június 3. vasárnap 10 óra: Hálaadó tanévzáró istentisztelet, vendégünk
lesz: Harsányi Tiborné Etelka, csuhé- és szalmafonó népi iparművész

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
18. évfolyam 1. szám

2018. Húsvét

Isten színes tervei
Ward Mária mondta: „Isten jelen
van, de a közösségek teszik láthatóvá.”
Szerényen húzódik
meg az oltárterítő a
templomi tárgyak
között. Hogyan teszi
láthatóvá a láthatatlan Isten? A színében van a csoda,
amely alkalmazkodik az egyházi esztendő ünnepeihez,
és vele együtt a mi
ünnepi lelkünkhöz.
Öt szín. Öt történet,
hogy
megmaradjanak szívedben az
oltárterítő üzenetei.
Lila oltárterítő. Advendben és böjtben.
Dante, a nagy olasz költő egy alkalommal elmulasztotta a térdhajtást a
misén, amikor le kellett volna térdepelnie. Emiatt eretnekséggel vádolták.
„Én vagyok eretnek – kérdezte -, aki
annyira belemerültem az Istennel való
közösségbe, hogy nem vettem észre,
amikor térdet kellett volna hajtani?

Nem inkább eretnekek azok, akik a
misén az imádkozás helyett azt nézik,
hogy a másik mit csinál?”
Ezt üzeni a lila oltárterítő: Merülj el az
Istennel való közösségben!
Fehér oltárterítő. Karácsony ünnepén, óéveste,
újév reggelén, vízkereszt
ünnepén, vízkereszt utáni utolsó vasárnapon,
nagycsütörtökön,
húsvétkor és az azt követő
vasárnapokon, mennybemenetel és Szentháromság ünnepén. A fehér
szín a lelki tisztaságra
utal. Krisztus győzelmét
a halál felett. Isteni, mennyei fény
örömét. Johann Sebastian Bach valahányszor új, tiszta kottalapot vett elő a
munkához, két szót írt rá latinul: Jesus
juve! Jézus segíts! S ha elkészült a mű,
odaírta: S. D. G. Soli Deo Gloria!
Egyedül Istennek legyen dicsőség! Bach
művei hány ember lelkét emelték Krisztushoz Isten Szentlelke által?
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Hány ember hallotta ki zenéjéből Isten
győzelmét? Hány hallgató érezte meg az
isteni fényt? Fehér oltárterítő, sok
mindent üzensz nekünk. Engedd
magadra Jézus világosságát!
Az ünnepi sorrendben a zöld oltárterítő következik. Vízkereszt utáni vagy
Szentháromság ünnepe utáni vasárnapokon. A növekedés színe, sok vasárnap késztet lelki fejlődésre. Egy természetkutató megfigyelte egyszer a
tengerparton, hogy a lepke a zöld rétről a
tengerzöld víz fölé tévedt. Ide-oda repkedett mező és a tenger felett. Számára
zöld volt mindkettő. Nem tudott
különbséget tenni. A természettudós jól
tudta, a pillangó számára a zöld mező:
élet, a zöld tenger: halál. Melyikre száll?
Fekete oltárterítő. A gyász, a fájdalom
színe. Nagypénteken fekete az oltárterítő. Krisztus szenvedésére emlékezünk.
Luther Márton így ír Magdaléna leánya
haláláról barátjának: „Az én szeretett
Magdaléna lányom újjászületett Jézus
Krisztus örökké való birodalmában:
mégis a szívünkben élő természetes
szeretet olyan erős, hogy csak szívszakadva tudjuk elviselni távozását.” A kétségbeesés mellett ott a reménység Ura.
Dicsőség Istennek, hogy a nagypénteket
a húsvét, a fekete színt a fehér követi!
Utolsó szín az ünneek sorában a piros.
Piros oltárterítő. Pünkösd és a
reformáció ünnepe. Newton mondta
egyszer „Minden tudásom semmi ahhoz
a két ismerethez képest, amelyre a
Szentlélek tanított engem. Egy: én bűnös
vagyok. Kettő: Jézus az én Megváltóm.”

Piros oltárterítő, juttasd eszembe a
Szentlélek által, hogy bűnös vagyok, de
van Megváltóm. Szeret az Isten!
A szürke hétköznapokat tegyék színesebbé Isten házában az oltárterítők. Lila:
Merülj el Isten szeretetében! Fehér:
Engedd magadra Jézus világosságát! Zöld:
Növekedj Krisztusban! Fekete: Kétségbeesés helyett ott a reménység Ura! Piros:
Szeret az Isten! Jöjj, Úr Jézus, légy szívünk
vendége! (idézet a Csillaggyertyafény
című könyvemből)
Isten tervében benne volt, hogy színeket
teremtsen. Az életünket színesebbé tegye.
Egy történet, ahol az égbolt lett a
mindenható oltárterítője. Mindennapjainkban ott van a búcsúzás fájdalma,
érkezés öröme. Veszteségeink feldolgozására született meg a Veled vagyok,
fogom a kezed! című film. Ti rolban volt
tavaly nyáron az egyik for-gatási nap,
nosztalgiamozdonyról készült drón felvétel
a mennyországba tartó vo-natot jelenítette
meg. Itthon hőség volt. A t iroliak hetek
óta esőt, szélvihart éltek meg. Emberileg
lehetetlen volt a forgatás. Tagai Péterrel, a
film készítőjével mégis ott álltunk a
pályaudvaron, kameraállásban. Az Úr
kegyelméből szűk negyedórára elállt az eső,
a naps ugarak is megjelentek. Isteni
időzítésben elindult a vonat. Másnap új ra
megtörtént a kegyelmi pi llanat egy másik
pályaudvaron. A t iroli cs odákat őrzöm a
szívemben tovább adva a Jó Hírt. Az égbolt
lett Isten oltárterítője!
Egyet tehetünk, a húsvéti oltárhoz
boldogan
letérdelve
hálát
adunk.
Köszönöm, Uram!
Börönte Márta

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
Énekkari szolgálat: családi istentiszteleteken, próba 9.30-kor
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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Feltámadt!
Egy édes titkom van nekem.
Fénnyel betölti életem,
mosolyra nyitja számat:
a Megváltó feltámadt!

Velem van nappal, éjjelen.
Mindig velem, mindig velem.
Az úton Ő vezérel
oltalmazó kezével.

Nem, nem maradt a sír ölén.
Ujjongok az örömtől én,
hisz nem vagyok már árva.
Nincs többé sírba zárva.

Virágok, illatozzatok!
Húsvéti, tiszta fény ragyog
elűzve minden árnyat:
a Megváltó feltámadt!
Túrmezei Erzsébet

Húsvéti ima
Uram adj nekem kitartást a mindennapokhoz,
ne érezzem, bárkinél is kevesebb vagyok,
mert egyedül már nincs erőm a sorssal küzdenem,
kell, hogy védj és óvj, ha lelkem védtelen.
Sok időt megéltem, sok könnyet hullattam,
de bátran elviseltem, ha alulmaradtam,
mert volt hozzá akarat és kell méltóság,
hogy hinni tudjam azt, több vagyok, mint más.
Sokszor szembenéztem a világ erejével,
akkor is, ha arcul csapott élet-tenyerével,
mert hittem, ha mellettem állsz minden bírható,
és nem lesz olyan veszély, mely át nem hágható.
Hozzád fohászkodom Uram, ahogy eddig mindig,
ne hagyj el, ha létem bűn-lángokban izzik,
te legyél majd, ki felemel egyszer,
hogy magasabbra szárnyalhassak
mint a többi ember,
s te legyél majd az is, ki otthonába fogad,
ha elgyengült testemre súlyos kereszt szakad,
mert általad válunk azzá, akik voltunk,
azok a test nélküli lelkek,
kiket hozzád fűz a sorsunk.
Kun Magdolna
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„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.)

Vezess tovább, a te akaratod szerint
Egyszer egy fiatalember megrendelt egy mérleget. Ekkor megjelent az ördög, és
azt kérdezte tőle:
- Mire akarod használni ezt a mérleget?
- Azt mondták nekem, a gondolatoknak is van súlyuk. Ezt
szeretném megvizsgálni.
- Csak úgy? Játékból? - Igen.Talán.
- Akkor vegyél be engem is a játékba – kérte az ördög. – Az egyik mérlegtányér a
tied, a másik az enyém. Te jót gyűjtesz, én rosszat. Az győz, aki nagyobb súlyt
gyűjt össze.
Nemsokára hátrányba került a fiú. Az ördög tányérja gyorsabban süllyedt. Neki
ugyanis csak rossz gondolatai voltak, és az ő mérlegtányérjába kerültek a
fiatalember nem tiszta gondolatai is. Emiatt az ifjú feldühödött ami ismét az ördög
javára billentette a mérleget. Ekkor teljesen elöntötte a méreg, rávágott a saját
tányérjára, hogy lesüllyedjen. A kezdeti siker után azonban az hamarosan újra a
magasba szökkent, hisz a sok méreg és düh hatalmas súlyként nyomta lefelé az
ördög tányérját. Ez utóbbi kárörvendően dörzsölte a kezét, abban a hiszemben,
hogy már megnyerte a játékot.
A fiú megdöbbent, és gondolkodóba esett. Lecsendesedett. Elhatározta, hogy
nem foglalkozik többé az ördöggel, és ezt be is tartotta. Egy idő múlva véletlenül
ránézett a mérlegre. Nem akart hinni a szemének. Úgy tűnt neki, mintha
süllyedne az ő mérlegtányérja. Ez örömmel töltötte el. Talán nem is olyan
reménytelen a helyzete, sőt még a játékot is megnyerheti.
„Nos – töprengett tovább – semmiféle nagy súlyt nem tettem a tányéromba,
mégis süllyed. Lehetséges, hogy sok kis súly sokat nyom a latban?” Ekkor keresni,
kutatni kezdett a jó gondolatok után. Egyre többre lelt, amelyek mind a tányérjába
kerültek. Többé nem hagyta magát megtéveszteni, s nem foglalkozott az ördöggel.
Szorgalmasan gyűjtögette a jó gondolatokat. Hirtelen valami megcsapta.
Odapillantott. Látta, amint az ördög kedvét veszítve a játékban, eltűnt.
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„Így van ez” – gondolta. „A jó lassan, de biztosan győz. Nem a rossz
megsemmisítésével kell bajlódni, hiszen úgy tűnik, minden jó gondolat amúgy is
megsemmisít egy gonoszat. Nem azon dől el, merre billen a mérleg nyelve,
mennyit veszünk ki belőle, hanem azon, mit és mennyit rakunk bele. A
gonoszakat jó gondolatokkal kell ellensúlyozni, mert csak azzal hatástalaníthatjuk
őket. Amikor a jó gondolatok mérlegtányérja megtelik, következhet mérleg másik
tányérja! Azt is jó gondolatokkal fogom megtölteni! Ez az igazán helyes
egyensúly!”
A fiút elkapta a szenvedély, s grammonként gyűjtötte a jót a tányérokba. Elérkezett
a pillanat, amikor mindkettő megtelt. „Most pedig mi legyen?” – ült tűnődve a
mérleg előtt. Úgy vélte, megtett minden tőle telhetőt, rászolgált a pihenésre. Ekkor
megjelent Isten, kezét gyengéden a fiú vállára tette. Sokáig nézte, végtelen
szeretettel, majd halkan így szólt:
- Gyermekem, az enyéim számára nem létezik pihenés. Azt már látod, hogyan
gyűjt az ember helyesen. Most tanuld meg, hogyan adj!
- Azt adjam oda, amit oly nagy fáradtsággal gyűjtöttem össze? – kérdezte
megrémülve az ifjú. – Akkor újra kiürülnek mérlegtányérjaim. Megjelenik az
ördög, s megtölti azokat a maga számára.
– Nem, gyermekem – szólt mosolyogva Isten. – Amit te az én nevemben adsz oda
a hozzád küldött rászorulóknak, azt utánatöltöm a mérlegeden. Ne aggódj! Én
vagyok a te egyensúlyod! Ekkor Isten egy pillanatra kitárt egy rejtett ajtót.
Mérhetetlen mennyiségű kincset mutatott a fiúnak, melyek mind a tányérjába
kerülhetnek, de Isten nevében tovább is kell adnia őket! Az ifjú félelme és
aggódása hirtelen megszűnt. Úgy érezte, hatalmas isteni szeretet önti el, ami
csodálatos világokat nyit meg előtte. Alázatosan így szólt:
- Atyám, köszönöm Neked! Vezess tovább, a Te akaratod szerint!
A te Egyensúlyod
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Tandem Istennel
Először úgy tekintettem Istenre, mint személyes megfigyelőmre, mint ítélő
bírámra, aki minden hibámat szoros figyelemmel követi. Ott volt valahol, de
nem igazán ismertem.
Később, amikor jobban kezdtem figyelni rá, úgy tűnt, mintha biciklitúra
lenne az élet egy tandemkerékpáron, ahol Isten hátul ülve segít tekerni.
Nem emlékszem pontosan, mikor is javasolta, hogy cseréljünk helyet, de
akkor nagyon más lett az élet: Ő megragadta a kormányt, én meg őrülten
kapaszkodtam. Jártunk gyönyörű kertekben és sziklás helyeken. Néha
eszméletlen sebességgel, és bár időnként őrültségnek tűnt az egész, Isten csak
annyit mondott:
-Tekerj! - Én persze aggódva kérdeztem:
-Mit csinálsz, hova viszel?
De Ő csak mosolygott és válaszra sem méltatott. Kezdtem megtanulni bízni.
Magam mögött hagytam unalmas életem és belevetettem magam a kalandba.
Amikor szóltam, hogy félek, hátradőlt és megfogta a kezem. Először nem
gondoltam, hogy érdeklem, sőt úgy éreztem, tönkreteszi az életem, de Ő
titkokat tud. Én megtanulom, hogy a legfurább helyeken is csak csendben
tekerjek tovább. Kezdem élvezni a látványt Istennel és amikor biztosra
veszem, hogy nem bírom tovább, Isten csak mosolyog és annyit mond:
-Tekerj!
forrás: Havannacsoport.hu

Hit és hitvallás
Nem görcsös
emberi akarat
keresgél magának
mulandó távlatot,
hanem te, Uram,
jelented ki magad:
velem hogy társ legyél,
odaadón vállalod.

Melléd szegődve
hadd legyek tiéd egészen!
Vállalva veled
a holnapot, mint szolgálatot.
S találjam meg abban
azt, mi az én részem,
hogy mindenki tudja, lássa:
a tiéd vagyok!
Ámen.
Hajdú Zoltán Levente
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Egy valóságos csoda ára
Egy kislány bement a szobájába és a
szekrénykéje mélyéről előhúzott egy
lekváros üveget.
Kiöntötte a padlóra az
üvegben lévő érméket,
és gondosan számolni
kezdte. Háromszor is
megszámolta, mert a
végösszegnek nagyon
pontosnak kellett lennie. Nem hibázhatott.
Ezután
óvatosan
visszatöltötte a pénzérméket az üvegbe, rázárta a tetejét, és kisurrant
a hátsó ajtón a hat háztömbnyire lévő
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patikába ment, amelynek ajtaja fölött a
nagy vörös Indián Törzsfőnök képe volt
látható. Türelmesen várt a patikusra,
hogy szentelne rá egy kis figyelmet, de a
patikus éppen nagyon el volt foglalva.
Tess - így hívták a kislányt - megcsoszogtatta a lábát a padlón. Semmi. Megköszörülte a torkát úgy, hogy a legkellemetlenebb hangot adja, amit csak lehet. Ez
sem volt sikeres. Végül kivett egy érmét az
üvegből és megkocogtatta a pult üvegét.

Ez használt! - És te mit szeretnél? kérdezte a patikus érezhetően bosszús
hangon. - Éppen a testvéremmel beszélek
Chicagóból, akit már
ezer éve nem láttam tette hozzá a patikus,
mint aki választ sem
vár a kérdésére.
- Én pedig az én testvéremről
szeretnék
beszélni veled - mondta Tess a patikuséhoz
hasonlóan
bosszús
hangon. - Az öcsém
nagyon beteg és egy
csodát szeretnék venni
neki. - Tessék? - fordult
hozzá a patikus. - A neve Andrew és
valami csúnya dolog nő a fejében, és az
Apukám azt mondta, hogy csak egy
csoda mentheti meg őt. Hát tessék
mondani, mennyibe kerül egy csoda? Kislányom, mi nem árulunk csodákat.
Sajnos nem tudok neked segíteni - felelte
a patikus, kissé megenyhült tónusban. Figyelj, nekem van pénzem, meg tudom
fizetni. Ha nem lenne elég, kipótolom.
Csak mondd meg, mibe kerül.
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A patikus másik testvére, jólöltözött férfi volt. Lehajolt a kislányhoz és
megkérdezte: - Mondd csak, miféle csodára van az öcsikédnek szüksége? - Azt
nem tudom - válaszolt Tess könnyes szemmel - csak azt tudom, hogy nagyon
beteg és Anyu azt mondta, hogy valami operációra volna szüksége.
De Apu nem tudja megfizetni, ezért szeretném odaadni az én pénzemet. Mennyi pénzed van? - kérdezte a férfi. - Egy dollár és tizenegy cent - felelte
Tess alig hallhatóan. Ez az összes, ami van, de tudok többet is szerezni, ha kell.
- Nahát, milyen csodálatos véletlen! - mosolygott a férfi - Egy dollár és tizenegy
cent - éppen az a pontos összeg, ami egy kisfiú csodájának az ára.
Egyik kezébe tette a pénzt, a másikkal kézen fogta a kislányt:
- Vezess engem haza hozzátok, szeretném látni az öcsédet és találkozni a
szüleiddel. Lássuk, hátha van nálam egy olyan csoda, amit te szeretnél. A
jólöltözött férfi Dr. Carlton Armstrong volt, sebészorvos, aki az idegsebészetre
specializálódott. Ingyen elvégezte az operációt, és nem telt bele sok idő, amire
Andrew ismét otthon volt, épen, egészségesen.
Anya és Apa boldogan beszéltek arról az esemény-láncolatról, ami idáig
vezetett. - Ez a műtét egy igazi csoda volt - suttogta Anya - vajon mennyibe
került volna? Tess mosolygott. Ő pontosan tudta, mennyibe került a csoda: egy
dollárba és tizenegy centbe. No, és egy gyermek töretlen hitébe.
Egy csoda nem a természet törvényeitől függ, hanem magasabb törvények
működésétől.
ANGYALOK igenis léteznek, de, mivel nem mindig van szárnyuk, ezért nem
ismerjük fel őket. Ezeket a szárny nélküli angyalokat BARÁTOKNAK
nevezzük, amilyen Te is lehetsz, ha kész vagy Jézus munkatársaként segíteni a
környezetedben élő rászorulókon. És ha ezek közül egyel is megteszed, akkor
Jézus úgy fogadja ezt a segítő szándékodat, mintha személyesen Ővele tetted
volna meg.
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Áldott a feltámadás!
Ragyogó fény, ragyogó nap,
Szép húsvéti ragyogás.
Áldott legyen ez az ünnep,
Áldott a feltámadás!
Énbennem is feltámadott
Jézus Krisztus, a dicső.
Várom is Őt minden napon;
Tudom, hogy majd visszajő!
Kárász Izabella

Mit tudunk Jézusról?
Amit Jézus tanít,
legszebb a világon,
ha szavát hallhatom,
szívemet kitárom.
Ahogyan Jézus élt,
az a legszebb élet,
követem példáját,
ameddig csak élek.
S midőn Jézus meghalt
a kereszten értem,
mennyország kapuját
nyitotta meg nékem!
Siklós József

