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példányát tartod kezedben.

Nekem is megjelent
„Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint.
Eltemették, és - ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több
mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd
valamennyi apostolnak.
Legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is.” /1Kor 15:3-8/
Pál apostol részletesen felsorolja, hogy kiknek jelent meg személyesen a feltámadott Úr. De a feltámadott Úr megjelenései nem zárultak le az ő
mennybemenetelével. „Utoljára nekem is megjelent …” Ez már ott történt a damaszkuszi úton, és egészen másképpen történt, mint az apostolok
esetében. De nem az a lényeges, hogy másképpen történt, hanem az, hogy ugyanaz a Krisztus jelent meg Pálnak is, mint korábban az
apostoloknak..
Utoljára? Mármint az apostolok közül neki utoljára. De nem ez volt a feltámadott Jézus legutolsó megjelenése.
Egy férfi munkanélkülivé vált, s amikor nem bírta tovább családja nélkülözését, kiment a szolnoki vasúti hídra, hogy belevesse magát a
Tiszába. Már átlépte a korlátot, amikor nagy fényben megjelent előtte Krisztus, és így szólt: Fiam, ne tedd, megsegítelek. És megsegítette.
Egy Karl nevű fiú 17 éves korában elhatározta, hogy a végére jár: létezik-e Isten, vagy sem. Egy este biciklizett, és közben cigarettázott.
Tizenhárom éves kora óta dohányzott. Tudta, hogy a cigaretta ártalmas, és többször is próbált leszokni óla, de nem sok sikerrel. Így emlékszik
vissza arra az estére: „Ránéztem a kezemben tartott cigarettára, és hangosan mondtam: „Isten, ha valóban létezel, vedd el ezt a cigarettát tőlem!”
A következő pillanatban mintha egy hatalmas kéz ütött volna a kezemre, leejtettem a cigarettát. Megálltam a biciklivel, és úgy éreztem, mintha
Isten átölelt volna. Éreztem a jelenlétét. Sírtam. Tudtam, hogy Isten létezik, és szeret engem. Attól a naptól fogva Jézus követőjévé váltam.
Megérintet, és ma is megérint. Nem mindig, de imádkozás és éneklés közben gyakran érzem a jelenlétét.
Ismét mások miközben az igehirdetést hallgatták, egyszer csak az a bizonyosságuk támadt, hogy az igehirdető szájával mondott szavakat nem
az igehirdető mondja; hanem a jelenvaló Krisztus.
Mindnyájunknak megvan az esélye arra, hogy személyesen találkozzunk vele. Annál is inkább, mert Ő nagyon kíván velünk találkozni. Hogy
milyen módon? Igehallgatásban, egy baráti beszélgetésben, imádságra kapott feleletben, váratlan lelki élményben? Nem ez a fontos. Hanem az,
hogy ez a találkozás életünk döntő, boldog élményévé lesz.
Régi feljegyzések szerint az őskeresztyén gyülekezetben már nagyszombat estéjén megkezdődött a húsvét ünneplése. Imádásággal és
énekléssel virrasztották át az egész éjszakát. Mikor aztán a keleti égbolton felragyogtak a hajnal első sugarai, felzúgott az örömének, és a
gyülekezet tagjai így köszöntötték egymást:” Feltámadott az Úr! „Mire a válasz így hangzott. „Bizonnyal feltámadott!” Egész biztosan!
Valóban!

Boldogok, aki ezt a köszöntést szívből mondhatják, mert nekik is megjelent az Úr, és azóta folyamatosan jelenvaló az életükben!
Hornyák Julianna
lelkipásztor

PRESBITER VÁLASZTÁS
A presbitérium a gyülekezet vezető testülete, melyet 6 évre választanak. A jelenlegi presbiterek megbízatása ez év végéig tart. Az egész
országban ősszel lesz új választás a református gyülekezetekben.
Mit ír a presbitériumról /többek között/ az egyházi törvény?
46. § (1) A presbiterek az egyházközség lelki és anyagi javainak sáfárai, akiket az egyházközség
életének felelős irányításár az egyházközségi választók névjegyzékébe felvett egyháztagok közül kell választani a törvény előírásai szerint.
(2) Presbiterré az választható, aki legalább 3 éve teljes jogú egyháztag, és a választó gyülekezetnek legalább 1 éve tagja.
50. A presbitérium az egyházközség vezető testülete, lelki és anyagi életének irányítója.
E körben feladatai:
a. Az istentiszteleti, missziói és lelkigondozói feladatokat végzi, és teljesítésére felügyel,
b. A gyülekezeti és intézményes diakónia gyakorlását szervezi,
c. Az egyházi törvény szerint ráruházott jogkörben gyakorolja az egyházfegyelmezést,
d. Új tisztségek és állások szervezéséről és betöltésének feltételeiről határoz,
e. Az egyházközség ingó és ingatlan javait kezeli
f. Az egyházközség költségvetését és zárószámadását évenként elfogadja, és jóváhagyásra felterjeszti,
g. Egyházközségi szabályrendeletet alkot,
h. Az egyházmegyei közgyűlésre képviselőt választ, és szavaz a törvény értelmében felsőbb egyházi hatóságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról,
i. A választók betűrendes névjegyzékét elkészíti és felterjeszti az egyházmegyének,
j. Általában eljár a törvényben hatáskörébe utalt minden ügyben.
Milyen tulajdonságokkal kell rendelkezniük az elöljáróknak?
Erről leginkább az 1Tim 3 és Tit 1 bibliai részekben olvashatunk. /Olvassuk is el!/

Legyen feddhetetlen – nem tökéletes, de tökéletességre, életszentségre törekvő! Lassan megszerezhető hírnév ez, mely által semmilyen bűnnel nem
vádolható. Legyen feddhetetlen házasságában, családi, üzleti és lelki életében! Legyen egy nő/férfi felé elkötelezett ember, aki nem flörtöl, nem csalja
meg feleségét/férjét sem lelki sem testi sem virtuális kapcsolatban! Megfontolt, higgadt, kiegyensúlyozott életű ember. Vendégszerető, azaz az
idegeneket befogadó, szeretni kész ember, aki nem csak a „magafajtát” kedveli, hanem jóindulattal fordul a „másfajta” felé is. Tanításra alkalmas, azaz
fontos számára Isten Igéje, annak követése, de átadása is. Nem iszogató, nem kötekedő, nem pénzsóvár. Nem friss hívő, hanem hitben nagykorú
ember.
Amikor Júdás helyébe választani akartak egy apostolt, először is megfontolták: kik azok, akik a Jézussal töltött 3 év alatt szinte végig velük voltak, tehát
mindent láttak, hallottak, van miről tanúskodniuk, majd pedig egy nagy gyülekezet együtt könyörgött: „Urunk, minden szív ismerője, te jelöld ki,……
akit kiválasztottál magadnak!” /ApCsel 1:24/
Kísérje a mi választásunkat is józan megfontolás és imádság!

Hírek:
Január 17-20-ig egyetemes imahéten volt együtt a négy rákoshegyi keresztyén gyülekezet.
Február 28-án elhunyt Simó Árpád, gyülekezetünknek, a férfi bibliakörnek tagja.

Március 19-én Rákoscsabán a kerületi református gyülekezeteinek találkozóján vettünk részt.
Április 16-án húsvéti kézműveskedés volt imaházunkban. Köszönet a szervezésért Bodnárné Boda Dorottyának!
Május 22-én vasárnap d.u. 5 órakor lesz az idei egyházmegyei énekkari találkozó Kőbányán /X.ker., Ihász u. 5./
Május 29-én gyülekezeti napot tartunk, melyen vendégünk Szabó Dániel lesz. Előadásának címe: Isten a kövekből támaszt fiakat – missziói
tapasztalatok.

D. Szabó Dániel
D. Szabó Dániel a teológiai tanulmányait a Debreceni Református Teológiai Akadémián végezte. Tanulmányai elvégzése után az üldözött
lelkipásztorok melletti nyilvános felszólalásáért és dolgozataiért eltávolították a lelkészi szolgálatból.
Gyülekezeti lelkipásztor nem lehetett ugyan, de mindig Isten országáért munkálkodott. Különösen elkötelezte magát a határainkon kívüli
testvéreink szolgálatára. Ugyanakkor missziói lelkülettel és szeretettel fordult a cigányok felé.
1990-tol 2002-ig a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka volt. Többek között kiemelkedő szerepet játszott a Sárospataki Teológiai
Akadémia, a miskolci Lévay József Református Gimnázium beindításában. Missziói elkötelezettségét és tevékenységét több egyetem és teológia
is díszdoktorátus adományozásával ismerte el.
D. Szabó Dániel betöltötte a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi alelnöki posztját is. Jelenleg Ő a Magyar Reformátusok
Világszövetségének alelnöke, a Magyar Református Presbiteri Szövetség elnöke, valamint a Magyar Evangéliumi Szövetségnek (Aliansz) az
elnöke.
Június 4-5. –én Iszkaszetngyörgyön presbiteri hétvégét tervezünk.
Július 10-én diakóniai vasárnap alkalmából szószékcserével Csenki András rákosfalvai lelkipásztor hirdeti az Igét nálunk.
Gyerektáborunk idén augusztus 3-8ig lesz Seregélyesen.
A gyerektáborban tervezett programok:
Madárgyűrűzés
Kirándulások a Velencei-tó környékén, jó idő esetén fürdés a tóban
A nád felhasználása /nádsíp, nádhajó, sárkány, stb./
Kerékpártúrák

Földbe épített ház megtekintése
Sport / a tábornak van foci- és röplabda pályája, ping-pong asztala/
Bibliai történetek tanulmányozása /Kicsoda Isten? Hogyan lát minket? Mik az ő ajándékai a hívő ember számára?/
A tábor szervezési díja: 16 000,-Ft, melyből 6.000,- Ft-ot május közepéig kérünk befizetni

Jelentkezési határidő: Május 15.

Alkalmaink:
Hétfő
Csütörtök
Péntek
Péntek
Péntek
Vasárnap

18 h
17 h
16 h
18 h
18 h
10 h

férfi bibliaóra /páratlan héten/
bibliaóra
konfirmációi előkészítő
ifjúsági bibliaóra
házi bibliaóra /páros héten/
istentisztelet gyermekistentiszteletek

Hónap első vasárnapján úrvacsorás istentisztelet harmadik vasárnapján istentisztelet után énektanulás, teázás
Telefonjaink: 258-4720, 30-6916764
Honlapunk: www.rakoshegy.extra.hu
E-mail: ref.rakoshegy@t-online.hu
Cím: 1174 Bp. Szabadság u. 26.

A húsvéti ünnepkör alkalmai
Április 21. 17 h bibliaóra
22. 18 h nagypénteki ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással
24. 10h Húsvét I napján ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással
25. 10h Húsvét II. napján ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással

Áldott Húsvéti Ünnepeket kíván a Presbitérium
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