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2010 - húsvét

Az Én békességemet adom néktek”

János 11,27

ÖRÖM, AMI EGÉSZ ÉVBEN ÉLTET
Nemsokára feltűnnek a naptárban a pirosbetűs húsvéti ünnepnapok. Miért is tagadnánk, hogy most is sok-sok olyan
emlék tör elő gyermekkorunkból, ami Húsvét kapcsán szövődött szívünkbe. Egy barátom mesélte, hogy neki
legkedvesebb élménye az volt, amikor az édesanyja és nagymamája eldugta a csokitojásokat és –nyuszikat, majd
nekik testvérével meg kellett keresni. Persze a kellő segítség is megvolt a meleg,s forró kiáltásokkal. Amikor
nagyobbak lettek a csoki mellett kis papírra kiírt bibliai Ígék is voltak a csoki mellett. Nagyon várták ezeket az Ígéket,
mert Istennek ez személyes üzenetévé lett számukra.
Felnőttkorukban is megtartották ezt a szokást Istenkereső emberekké váltak.S megtalálva Jézus Krisztusban életük
értelmét. Fontossá lett számukra az Ő véleményét kikérni döntéseik előtt, és keresték Uruk tetszését.
Egy másik ismerősöm is beszámolt gyermekkori élményéről. Vallásos családban nőtt fel.
Húsvét felé közeledve elcsendesült náluk a ház. Akkoriban még nem zavarták a ház nyugalmát a technika vívmányai,
mégis tudták a gyerekek, hogy a legnagyobb ünnephez közelednek. Nagyhéten, -amint a nevében is benne van,nagy csendben illik lenniük. Szüleik, nagyszüleik készülnek az Úr asztala elé, és emlékeznek az Jézus szeretetének
legnagyobb bizonyságára. Ekkor nem volt összeszólalkozás vagy vita, olyan különös szeretettel beszélt mindenki
egymással. De ami Nagypénteken történt, az számukra mindig rejtély volt. Édesapjuk reggel bement a
dolgozószobájába, és onnan estig, az esti istentiszteletig ki se jött.
Mit csinálhatott ott bennt egész nap? Mivel töltötte az idejét? És miért nem evett velünk? Ilyen és hasonló kérdések
foglalkoztattak őket.. Soká tartott míg meg merték kérdezni.
Jézus Krisztus halálára emlékezett és kettesben akart lenni az ő Krisztusával.
Igen sokan sokféleképp készülnek a Húsvétra. Egy biztos: keveseknek tart örömük egész évben.Vajon mi a
titkuk?A Szentírás beszél erről a titokról:„Az Úr öröme a ti erősségetek!”
/Nehémiás 8:10./ Isten öröme tartós öröm. Nem múlik el körülmények alakulásával. Nem hat rá a közhangulat, és a
legfőbb tulajdonsága, hogy csak növekedhet! Isten öröme mindenkié lehet, aki csak akarja. Nem kerül semmibe és
mégis nagyon sokba került, megfizethetetlenül sokba. Jézus Krisztus azért adta életét, hogy tied legyen a menny
gazdagsága, a békesség, az öröm, minden amire szükséged van. Tied lehet ez az öröm, ha nap, mint nap megnyitod
szíved Igéje előtt. Nehémiás 8.részében olvassuk, hogy Izráel fiai Isten iránti lázadásuk és
engedetlenségük miatt 70 évig fogságban voltak. Most egyakarattal összegyűlnek,hogy újra hallgassák Isten Igéjét.
Amikor az Úr szolgái ezt magyarázták, közben szívük megtelt örömmel./Neh.8:17./ Vagy a zsoltáros is erről tesz
bizonyságot:
Amikor a Szentírás Igéi megelevenednek és személyessé lesznek,Neked szól az Ige és nem a
szomszédnak,párodnak,anyósnak,hanem Neked, Isten üzen és Te hagyod, hogy beleszóljon életedbe,hiszen Uraddá
fogadtad és Jó Pásztoroddá, akkor, és csakis akkor megváltozik minden. Betölt az öröm és életed értelmet nyer:
hálaáldozat az Úrnak. Előbb Ő szeretett, mert
Önmagát adta Érted, most már ismerve az Ő szeretetét viszonozhatod.
Az el nem fogyó szeretetnek és az egész évre tartó örömnek öt forrását tekintsük meg.
1.”…azon örüljetek, hogy neveitek fel vannak írva a mennyben.”/Luk.10:17.20./
Amikor Jézushoz a 70 tanítvány visszatért, örvendezve beszélnek sikereikről. Jézus felhívja
Figyelmük, ne a sikereknek örüljenek, hanem inkább az állampolgárságuknak. Az úticélt ahová tartanak ne veszítsék
el szemük elől.
2.”...az üdvösség ruhájába öltöztetett.”/Ézs.61:10/ Ha ez a fehér ruha a mienk, ebben bátran odaállhatunk a
szent Isten elé. Megtisztította szívünket, ezért bátran, bárhol vagyunk segítségül hívhatjuk nevét. Jézus igazsága
felöltözteti lelkünket, ha elfogadjuk Őt Megváltónknak. Határtalan örömöt jelent ez! Biztonságot és erőt jelent az Ő
gyermekének lenni. Látszik-e ez rajtad?
3.”Teljes öröm van Tenálad.”/Zsolt.16:11./ Az öröm fokozódik, ha Jézus jelenlétében élünk. Sokan vannak, akik
bizonyosak, hogy fel van nevük írva Jézusért a mennyben, mégsem a teljes örömük forrása Krisztus. Innen is, onnan
is várják szükségeik betöltését. És ha ez nem történt meg, szomjasan keresnek tovább. Vágyaik betöltésének eszköze
lesz Jézus. Fél szívvel pedig nem lehet követni Őt. A cél pedig az Ő vágyait betölteni. Ennek a következménye a teljes
öröm. Keresd Krisztus terveit Veled!
4.”Gyönyörködjél az Úrban és megadja néked szíved kéréseit.”/Zsolt 37:4./
Az újjászületésnél megtapasztalt öröm, még nagyobb lesz, ha az Úr jelenlétét keresed mindig. Amikor nemcsak
folyamatosan a bűneidet adod át Krisztusnak, hanem a szívedet is, az uralmat is a szíved felett, vagyis a vágyaidat,
érzéseidet, akaratod is megosztod Vele.
5. „Abban telik kedvem Istenem, hogy akaratodat teljesítem.”/Zsolt.40:9./

Az Úr Jézus szavai ezek. A mély és tartós öröm, amely Istennel összeköt. Céljait tudakolni, terveit betölteni. Vannak
olyanok, akik átadták már múltjukat/bűneiket/ Krisztusnak, de az életük feletti uralmat, vagyis akaratukat azt nem.
Szívük trónján még nem Krisztus ül,hanem
Bizony őkmaguk a kormányosok. Nem élnek Isten akarata szerint. Elfogy az örömük, elfogy a kitartásuk, mert
könnyen visszafordul az ember önmagához,s magában kezd bízni. Ilyenkor van akinél a fokmérő, hogy elfogy a
reménysége, ereje vagy elégedetlenkedő, mindenkit kritizálóvá lesz. Milyen jó, hogy ilyenkor is vissza lehet térni,
mert olyan Urunk van, aki gazdag megbocsátásban és Akivel újat lehet kezdeni.
Z.T.

HÚSVÉT ÜZENETE
Szeretetünk jeléül virágot adunk. Gyermekek, serdülők, felnőttek rengeteg alkalmat találnak, hogy virággal
kedveskedjenek annak, aki szívükben különleges helyet foglal el. A leggyöngédebb és a legforróbb emberi szeretetet
is ki lehet fejezni a különböző virágokkal. A természet tele van virágokkal. Mindegyik fajtát felkutatni, lefényképezni,
osztályozni csaknem lehetetlenség. De gondolkozzunk csak: mire is való a virág? Elsősorban arra, hogy örömöt
okozzon, kifejezze érzéseinket, szeretetünket. Ezentúl Istenre mutat, a Teremtő Isten gazdagságára! A teremtett
világból egyedül az ember tudja értékelni és méltányolni a virágok szépségét. A kis üzenethordozók csendben
szerényen várják, hogy rájuk nézzünk és megértsük, amit nekünk Isten általuk is mondani akar. Amióta ezen
elgondolkoztam, minden virágra különös figyelemmel és szeretettel nézek. Megcsodálom, és elnézem őket sorban és
szinte olvasom, mint személyes levelet az Úrtól. Hiszen, ha mi emberek tudjuk, hogy a virággal a legnagyobb
szeretetet is kifejezhetjük valaki iránt, és az a valaki meg is érti üzenetünket, mennyivel inkább tudja ezt a Teremtő
és az életét szeretetből értünk adó Isten! Ébred a természet, itt a Húsvét! Mennyei Atyánk nekünk ajándékozta
egyszülött Fiát, s Benne az Életet. Az Élet sokkal többet jelent, mint amiről sokan csak álmodnánk. Nemcsak azt
jelenti, hogy bizonyos kényelemmel ellátva átmegyünk e világon, s közben van elég ruházatunk, meg elegendő
élelmünk. A teljes élet – a Biblia szerint – akkor lesz a mienk, amikor Jézus Krisztussal személyes kapcsolatba
kerülünk. Eléri kegyelme szívünk, és betölt öröme, és békessége. A görög nyelvű Újszövetségben a kharisz szó
kegyelmet jelent, amely a khara – öröm – szóval rokon. A görögök kharisz –szal fejezték ki, ami örömöt okoz, de
jelentette azt a vágyat is, amellyel másoknak örömöt szerezni akarunk. Mit jelent tehát ez a kifejezés: Isten
kegyelme? Benne van Isten szívének az a vágyakozása, hogy örömét teremtményei szívébe kitöltse.(Róm.5:2.5.) A
kegyelem az, amiről a golgotai kereszt beszél, mert a kereszten győzte le Jézus a bűnt. A kegyelem olyan erő,
amelyben annyi szeretet összpontosul, hogy Jézust ott tartotta a kereszten. A szeretet ereje, a megváltói szereteté,
amely azokat is, akik csöppet sem szeretetre méltók, szeretete minden jelével elhalmozza. A kegyelem érteti meg
velünk Isten csudálatos dolgait. Minden, amit Krisztusban értünk tesz, minden, amit szándékaiból közöl velünk:
kegyelem. Erre van szüksége mindenkinek, hogy boldoggá lehessen. A bűnösnek azért, hogy Isten gyermeke legyen,
a hívőnek pedig, hogy mindvégig hűséges maradjon. „ÚGY SZERETTE ISTEN E VILÁGOT, HOGY AZ Ő EGYSZÜLÖTT
FIÁT ADTA, HOGY VALAKI HISZ ŐBENNE, EL NE VESSZEN, HANEM ÖRÖK ÉLETE LEGYEN.” János evang.3:16. Ez az
arany evangélium , a Biblia közepe legyen Örömhír Húsvéti ünnepünkön, legyen az értünk meghalt és feltámadt Úr
Jézus a szívünk királya és életünk Ura!
Áldott Húsvéti Ünnepet kívánok minden biatorbágyi lakosnak:
Tankóné Bíró Mónika

Bizonyságtétel
Bizonyosságom van arról, hogy Isten él és ma is ugyanolyan hatalommal uralkodik, mint régen. Szeretném
elmondani, hogy ez hogyan vált bizonyossággá az életemben, Isten hogyan érintett meg és formált át. Azt a
legtöbben tudják rólam, hogy keresztyény családban születtem és nőttem fel, azt viszont már kevesebben, hogy
hogyan gondolkoztam Istenről és a hitről, ami kimerült abban, hogy vasárnap a szüleim elvittek a gyerekórákra. Akkor
kezdtem magamban forgatni azt a gondolatot, hogyha valami nem történik az életemben a pokolra fogok jutni,
amikor egy délután Apokalipszisről (végidőről) szóló filmet néztünk otthon. Iszonyatosan félni kezdtem, hogy mi lesz
velem, ha egyszer ezek a dolgok tényleg meg fognak történni. Még ekkor is úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy a „jó
oldalra” kerüljek nekem kell megváltoztatni az életem, egy döntést hozni, hogy mostantól jó leszek, semmi bűnt se
követhetek el, minden örömtől és élvezettől meg kell magam fosztani, az életem szürke és unalmas korlátok közé kell
szorítani, ilyennek láttam és képzeltem el a hívő életet, de legalább a Mennyországba kerülök
Ez az életforma nagyon nem vonzott, így a kárhozattól való félelmemet elnyomtam azzal, hogy majd egyszer
meghozom ezt a döntést és minden rendben lesz, de addig éldegélem a saját kis életem.
Közben lekonfirmáltam, ez sem gyakorolt rám különösebb hatást. Az életemet a saját vágyaim és céljaim vezették,
amikor elkerültem gimnáziumban az volt a legnagyobb vágyam, hogy legyen egy barátom. Ezért imádkoztam is
Istenhez. Azt gondoltam, hogy Isten létének a célja, hogy betöltse a mi szükségleteinket, hiszen szeret. Amire
vágyunk azt megadja, amit kérünk az teljesítse, hiszen Ő Isten bármit megtehet. Mint Aladdin és a csodalámpása,
amit csak megdörzsöl és máris előbukkan a lámpás szelleme, hogy a szolgálatára álljon.
Tehát én egy barátot kértem tőle, mert abban az időben úgy gondoltam, hogy ez az a dolog ami boldoggá tehet és
Isten meg is adta. Rövid idő után saját tapasztalatból kellett rájönnöm, hogy amitől én reméltem a boldogságot, az
nem elégített meg. Nagy ürességet éreztem és ráébresztett Isten, hogy mennyire szükségem van Rá. Ekkor
fordultam először igazán, tiszta szívemből hozzá és nem tudtam még, hogy mit akarok, csak kiáltottam hozzá.
Úgy kezdtem a gimnázium harmadik évét, hogy a kapcsolatom lezártam. Isten meghallgatott, úgy kezdett el
közeledni hozzám, hogy kaptunk egy új hittan tanárt. Rajta keresztül rengeteg dolgot ismertem fel Istenről, és arról,
hogy milyen is Ő valójában, közben a képem Róla fokozatosan átalakult. A suliba megismerkedtem velem egykorú
keresztyényekkel, akiknek a szíve égett Istenért és ők olyan életet éltek, amire már én is vágytam. Többé már nem
úgy gondoltam a keresztény életre, hogy unalmas lenne, elkezdtem olvasni a Bibliát is és járni a többi fiatallal a reggel
bibliakörbe suli előtt. Ekkoriban volt egy vasárnap, amikor Isten mélyen és örökre megérintette a szívem, mert

megértettem, hogy Jézus ki volt valójában és amit a kereszten tett azt értem tette. Ezeket már annyiszor hallottam,
de akkor vált valósággá számomra. Jézus azt mondta nekem: „Érted haltam meg, mert annyira szeretlek, hogy érted
oda adtam mindenem.” Ez megtörte a szívemet, megértettem, hogy a saját erőmből soha se tudnék Istennek
megfelelni, szükségem van Jézusra. Ő a tökéletes áldozat minden bűnömért. Kiöntöttem az egész szívem, nagyon
boldog voltam és nagy békességem lett. Aztán Isten elkezdett formálni, mert a szívem már az övé volt, de az
életemben sok minden nem volt még rendben. Nagyon sok mindenben makacs voltam, nem akartam mások
véleményét elfogadni. Azt gondoltam, hogy én vagyok a jobb keresztyény és sokkal jobban szeretem Isten a
többieknél. Továbbra is még nagyon sok dolgot úgy éltem meg, ahogy én láttam helyesnek, a saját vágyaim
követtem. De Isten jobban szeret, mint hogy úgy hagyjon, ahogy vagyunk.
Mindig kiigazít. Tanított az alázatra, és megtanított arra, hogy az akaratom meghajoljon előtte. Tanít arra, hogy Jézus
példáját kövessem, aki mindenét odaadta. Én is erre vágyom, hogy mindenem oda adjam Istennek.
Megértettem, hogy Isten nagyon szeret, Benne bízhatok. Bizonyosságom van Felőle, hogy Ő nem csak él, de egy nap
minden ember meg tudja majd, hogy Ő az Isten, az Ő akaratából lett minden. Engem pedig az Ő dicsőségére
teremtett, ezzel célt adott az életemnek.
A bizonyosságom Isten felől mindennap egyre erősebbé válik, az tesz boldoggá, hogy Vele lehetek, és hiszem, hogy
Isten sokkal többre képes, mint amit remélhetek!
Tankó Noémi

Igazi gazdagság
Egyszer egy jól keresö apa úgy döntött, elviszi vidékre 7 éves kisfiát azzal a céllal, hogy megmutassa neki, milyen
szegény emberek is vannak, és hogy a gyermek meglássa a dolgok értékét, és felfogja azt, hogy milyen szerencsés
családban él.
Egy egyszerű falusi család házában szálltak meg, ahol egy napot és egy éjszakát töltöttek. Amikor a vidéki út végén
tartottak, az apa megkérdezte fiát.
- Nos, mit gondolsz erről az útról?
- Nagyon jó volt, apa!
- Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és szegénységben élnek?
- Igen.
- És mit láttál meg mindebből?
- Azt, apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik négy. Nekünk egy medencénk van otthon, ők meg egy tó partján
laknak. A mi kertünket lámpák árasztják el fénnyel, az övékére pedig csillagok világítanak. A mi udvarunk a kerítésig
tart, az övéké addig amíg a szem ellát. És végül láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni egymással, és hogy boldog
családként élnek. Te és anyu viszont egész nap dolgoztok, és alig látlak titeket.
Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben, mire a kisfiú hozzátette:
− Köszönöm apa, hogy megmutattad, milyen gazdagok is lehetnénk.
"HOROSZKÓP"
Január 1.- és december 31. között születtél?
Akkor Isten kegyelmének jegyében születtél. "Mert megjelent az Isten kegyelme minden ember üdvösségére" (Tit.
2,11)
CSILLAGKÉPED?:"Én (Jézus) vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag"(Jel. 22,16).
SZERELMED?:"Isten a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bunösök voltunk Krisztus
meghalt értünk"(Róm 5,8)
ÚTJAID?: "Az Úrnak minden útja kegyelem és huség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják" (Zsolt
25.10).
PÉNZED?: "Keressétek eloször Istennek országát és igazságát, és ezek is mind megadatnak néktek" (Mt 6,33)
JÖVOD?: "Kezedben van sorsom" (Zsolt 31,16).
Mindez rád nézve is igaz, ha Jézus Krisztusra bízod életedet Akkor már nem kell aggódva faggatnod a horoszkópot,
amelyet neked állítottak fel ügyes üzletemberek. Sok ember érzi magát napjainkban elhagyatottnak Sokan
elbizonytalanodnak, és biztos támaszt keresnek a életben. Ezt a támaszt csak Istenben tehet megtalálni, aki Jézusban
Atyánk akar lenni és gondunkat akarja viselni.
-----------------------------Továbbá gondolkozz el a következőkön is!
Mi lenne ha...
...ha Isten engedné, hogy az emberek valóban olyan betegek legyenek mint ahogy arra vasárnap reggel
nyilatkoznak?!

...ha az Úr azt a gyermeket magához venné, akire hivatkozva sokan az Istentiszteletrol elmaradnak?!
...ha minden hónapban az Isten céljaira adott összeg tízszeresébol kellene megélnie?!
...ha a mennyei Atya olyan szegénnyé tenné azokat akik az adakozásnál ezt hangoztatják.

Isten népét alkotjuk együtt
Nem csak a közösséggel, hanem minden megkeresztelt emberrel együtt. Ennek a népnek pedig az a feladata, hogy
képviselje és hirdesse az Örömhírt: azt a Krisztust, akit keresztre feszítettek, meghalt, feltámadt és megdicsőült.
Feladata minden kereszténynek, hogy Isten erejéből és öröméből éljen. Kell, hogy imádkozzunk és szolgáljunk
egymás és mások szükségleteiért. Mindezt - és azt, amire Jézus elhív mindenkit - csak közösségben tudjuk megélni,
olyan közösségben, ahol a többiek is Jézussal járnak és segítenek a másiknak ebben. A testvéri szolgáló szeretet útján
szeretnénk haladni, azon a szeretetén, amit Istentől megtapasztaltunk és amiről nem hallgathatunk.
Hetente összejövünk, hogy megoszthassuk egymással az életünk tapasztalatait, amik mögött megláthattuk Isten
cselekvését, azért, hogy együtt dicsőítsük és imádjuk az erre egyedül méltó Urat és szükségeinkre, vagy másokéra az
Ő segítségét kérjük. Fontos, hogy a közösségünkben megtapasztaljuk Isten gyógyító szeretetét, vagy az igazság
útmutatását, ill. tanítását. A legfontosabb azonban, hogy segítsük egymást az örök üdvösség felé vezető úton.
Húsvéti meghívó
Szeretettel várjuk Húsvéti programjainkra Torbágyi Református Templomba/Fő u.59./:
ÁPR. 03.péntek du.4 óra Kézműves kör
ÁPR.04.szombat du.6 óra Filmvetítés: GEDEON c.film /Gyerekeknek is/
ÁPR.05.vasárnap 10 óra Virágvasárnapi istentisztelet
ÁPR.12.vasárnap 10 óra Feltámadási ünnepi istentiszt.és Úrvacsorai közösség
MÁJUS 09.szombat 10-13.-ig Házaspár-nap
Húsvéti kézműves foglalkozás lesz: Március 31.-én du. 3 órakor a Torbágyi Református Templomnál. Ordódy Eszter
érkezik közénk, ő vezeti a foglalkozást, melyen húsvéti motívumokkal üvegfestést fogunk tanulni. Minden hittanos
gyermeket testvérekkel, anyukákkal együtt szeretettel várunk!
Áldás,békesség!

Tankóné Mónika néni

TORBÁGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
2010. ÁPRILISI ALKALMAI
Rendszeres alkalmak:
Kedd
Szerda
Szerda
Csütörtök
Péntek
Vasárnap

17:00
09:30
18:00
17:00
18:00
10:00

Havi alkalmak:
3.vasárnap
minden 3.szombat
minden utolsó vas.

17:00
16:00
10:00

2. és 4. héten vas.

15:00

Konfirmációi oktatás
Női Bibliaóra
Felnőtt konfirmációs okt.
Konfirmációi oktatás
Bibliaóra és Imaóra
Istentisztelet és
Gyermek istentisztelet
Presbiteri óra
Istentiszt. a Gizella Otthon
Családos istentisztelet
és szeretetvendégség
Herceghalmi istentisztelet

Rendkívüli alkalmak:
Ápr.1-3.ig
Ápr.4-5.

19:00
10:00

Április 10.szomb.

09:30

Április 18.vas.

10:00

Ápr.24.szomb.

15:00

Bűnbánati Úrvacsorai előkészítő
Feltámadási ünnepi istentisztelet
Úrvacsorai közösség
Kirándulás a pátyi fenyvesbe
Indulás a templomtól
Börtönmisszió bemutatkozása
Igét hirdet:Csuka Tamásné
Váci beo.lelkész
Kézműveskör gyermekeknek

SZERETETTEL VÁRJUK ALKALMAINKRA!

