
Drága Édesatyánk! Sokféle
módon tisztel téged az a

keresztyénség, amelyik magát a
Te népednek vallja. Sokféle módon
tisztelnek téged azok az emberek,
akik magukat a te fiaidnak,
szövetségesednek, örökösödnek
tartják. Sokféle módon veszi
szájára az emberiség Isten nevét
és mindegyik ért alatta valaki
vagy valamit. Kérünk Téged,
hogy ezen a mai estén a Te Szent
Lelked vezetése alatt láttass
bennünket igazán és jól.
Szeretnénk úgy Igét hallgatni,
hogy a bölcsességed és a
kegyelmed és a szereteted legyen
ismert általa és győzze meg a
szívünket a Te igazságodról a vélt
igazságaink helyett. Ki vagy, mit
teszel, mit tervezel, mit hajtasz
végre? Kérlek Uram, hogy
könyörülj rajtunk ma, Jézusért.
Ámen.
A mai estén szeretném
bemutatni nektek, hogy három
”gerezdű” lett a keresztyénség
már közel hét-nyolc évvel
Jézus Krisztus hazamenetele
után, ahogy elment a
mennybe. A gyülekezetek,
amelyek először kapták az
evangéliumot az apostoloktól,
egyszerűen látogatókat
kapnak és új típusú
látásmódot hintenek el köztük
és ez az új típusú látásmód
majd egy Pál nevű embert arra
késztet, hogy harcba szálljon

különböző a
Krisztusértelmezésekkel, hívő
élet értelmezésekkel. Ezért ma
bemutatok nektek egy olyan
dolgot, amelynek gyökere ott
kezdődik, és ott van és mind a
mai napig mind a három szál
él. A Korinthusi első levélből
fogom olvasni az Igét az első
fejezet, 10. versétől kezdődően
válogatott verseket.
10. Kérlek azonban titeket
atyámfiai, a mi Urunk Jézus
Krisztus nevére, hogy
mindnyájan egyképen szóljatok,
és ne legyenek köztetek
szakadások, de legyetek teljesen
egyek ugyanazon értelemben és
ugyanazon véleményben.
11. Mert megtudtam felőletek
atyámfiai a Kloé embereitől, hogy
versengések vannak köztetek.
12. Azt értem pedig, hogy
mindenitek ezt mondja: Én Pálé
vagyok, én meg Apollósé, én meg
Kéfásé, én meg Krisztusé.
13. Vajjon részekre osztatott-é a
Krisztus? Vajjon Pál feszíttetett-
é meg érettetek, vagy a Pál nevére
kereszteltettetek-é meg?
18. Mert a keresztről való beszéd
bolondság ugyan azoknak, a kik
elvesznek; de nekünk, kik
megtartatunk, Istennek ereje.
23. Mi pedig Krisztust
prédikáljuk, mint megfeszítettet,
a zsidóknak ugyan botránkozást,
a görögöknek pedig bolondságot; 
24. Ámde magoknak a
hivatalosoknak, úgy zsidóknak,
mint görögöknek Krisztust,
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Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét.
Amikor úgy kezd valaki egy beszédet, hogy:
„mindenkivel szemben pedig azt állítom, hogy…”;
vagy azt mondja: „én másképp látom a dolgokat,
mint az összes többi”, akkor az emberek felkapják a
fejüket és ezt mondják: „a különc.” 
Abban a pillanatban, mikor kiderül, hogy ezt Pál
apostol mondja, már nem arról van szó, hogy „a
különc”, hanem arról, hogy valami történik. Valami
esemény zajlik a gyülekezetben, és az ott lévő
eseményekkel szemben ki kell mondania Pál
apostolnak valamit, mert amit és ahogyan tanítanak,
az az ő látása szerint szakadást okoz, baj és tévelygés
lesz belőle. Ezért azt mondja: „közöttetek nem
vagyok hajlandó másról beszélni csak Krisztusról, a
megfeszítettről.”
Nyilvánvaló, hogy itt lényegbe vágó szembesítés
rejtőzik a szavak mögött. Így mondja Pál: „Másként
jöttem közétek, mint mások, másképpen látok, mint
mások, és ha visszatekintünk az Úr Jézus szavaira,
ő ezt mondta: „Az elmenetelem után hamis tanítók
jönnek, akik nem kímélik a nyájat.” (Mt. 24,11; 24)
Vagy egy másik helyen azt mondja: „Ti maradjatok
meg az én beszédeimben!”(J,15,4) Máshol pedig:
„Maradjatok meg az én parancsolataimban.” Pál
apostol pedig a maga szolgálatában a Jézus
Krisztustól tanult módon mondja el, hogy:
„emlékezzetek meg az én halálomról.”
Ezek után Pál apostolban egy hallatlan komoly
dolog érlelődik meg. Mi lehet más a keresztyénség
életének legfőbb üzenete, mint Istennek az a
szeretete, amelyet így fogalmaz meg a János
evangéliuma: „Úgy szerette Isten a világot, hogy az
ő egyszülött Fiát adta…” 
Ez az „adta” pedig azt jelenti, hogy keresztre,
váltságul, kegyelemért, örök élet szerzésért. Hogy
fiúság lehessen annak az életnek az ajándéka, aki
hisz Jézus Krisztusban, hogy őt a Golgota keresztjén
megváltotta.
Amikor azoknak a kijelentéseknek a talaján marad
az ember, amit Jézus mond, ütközni fog
mindazokkal, akik nem maradtak meg az Ő
beszédében. Félelmetes feszültség bontakozik ki
amiatt, hogy ki mit ért, mit gondol, és mit akar a
Jézus Krisztus nevével a szájában.
A ’40-es években vagyunk, alig telt el pár esztendő
a Jézus Krisztus mennybemenetele óta. A munkába
álltak megosztják a gyülekezetet és ma pontosan ott
tartunk, – ez kegyelem is meg ítélet is - ahol a
korinthusiak voltak. Minimálisan három tábor
alakult ki, amiről Pál apostol beszél: „én Kéfásé
vagyok”; „én Pálé vagyok”; „én Apollósé vagyok”
és van egy megdöbbentő dolog: egy csoport azt
mondja „én Krisztusé”.
Az nyilvánvaló, hogy valamiben másként beszéltek
az emberek. Máshogy beszélt Péter, ugye a Kéfás. Ő,
aki tagadott, akiért eljött Jézus, akitől megkérdezte,

hogy „szeretsz-e engem?”. Ő az, aki majd fejjel lefelé
feszítteti magát keresztre, mert nem méltó rá, hogy
úgy öljék meg, mint az ő mesterét. Ennek a Kéfásnak
van valami a szívében, a lelkében, ami kedves a
hallgatóságnak. Ha elolvassátok, milyen hallatlanul
keményen tud beszélni, milyen elképesztő módon.
Nem szaporítva a szót, mindig lényegi dolgokat
mond. Nem csoda, hogy a gyülekezetnek egy része
úgy szereti Pétert. Mégiscsak ő az első.
Apollósról azt tudjuk, hogy nagyon komoly
írástudó, ékesen és szépen beszél. Amikor találkozik
egy házaspárral, azok megtanítják a Krisztus útjára.
Mikor prédikál, lenyűgözi a hallgatóságot, mert
mindig találó az idézete az Ószövetségből. Amolyan
„aranyalma ezüst tányéron” az ő beszéde.
Vannak, akik odavannak Pálért. Nekik ő mondja az
evangéliumot. Jó a többi is, de nekik Pál kell. A
negyedik csoport mondja ki: „Mi az, hogy Apollós?!
Mi az, hogy Pál vagy Kéfás?! Mi vagyunk az igazi
hívők. Mi a Krisztuséi vagyunk. Nekünk nincsenek
ilyen típusú ideáljaink, mint nektek.” Ezzel fölé
emelik magukat a többi csoportnak. 
Tökéletesen meg van osztva az a gyülekezet,
amelyik egykor vette a kegyelmet, boldog volt Jézus
Krisztusával, hálát adott neki. Megkezdődik az
ember személyhez való kötődés, ami mindig azt
jelenti, hogy Jézus lekerül az első helyről. Nem az
számít, hogy Ő ki nekem, mit mond, mit üzent. Ez a
bálványimádásnak lesz egy hallatlan ördögi
megjelenése. Elképesztő milyen bölcs, hogy
megosztást tud elhinteni és szét lesz szakítva egy
gyülekezet, amelyik valamikor boldog volt, egy
lélekkel átitatott volt, most részekre esik szét.
Mindenki a maga módján imádja Krisztust,
elmondják, hogy „én Jézus Krisztus tulajdona
vagyok, meg vagyok váltva.” „Az én
keresztyénségem tökéletes keresztyénség.” De mégis
megosztott, nem az Ő akaratát munkálja, hogy:
„szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.”
Valami idegen ott munkálkodik köztük.
Azt mondja Pál: „Vajon részekre osztatott-e a
Krisztus?” Mikor pedig kijelenti, hogy ő egyedül
Krisztusról, mint megfeszítettről hajlandó tudni
közöttük, azonnal jön a kontra hang. „Szegény Pál,
ez nem is apostol. Mit akar ez itt?!”  A többi azt
mondja: „Túlhaladott álláspont. Mi a feltámadott,
dicsőséges Krisztusról akarunk tudni, nem a
megfeszítettről. Miért kéne visszalépnünk mindig a
megfeszítetthez?! Mit lehet elmondani azzal, hogy
megfeszíttetett? Mennyivel szabadabb a pálya, ha
arról beszélek, hogy dicsőséges!” 
Amikor Pál továbbmegy Korinthusból, ahol Isten
megáldotta és gyülekezetet gyűjtött magának, ebbe
a meglévő közösségbe jöttek a mást tanítók, akik
arra buzdították őket, hogy hagyják ott Pált, mert
nem tud másról beszélni, csak a megfeszített
Krisztusról. Idejétmúlt ez a tanítás, túl kell lépni



rajta.
A „Krisztus népe” csoportról feljegyezték a kutatók,
hogy azt tanították, hogy a feltámadás már
megtörtént, ők új világban élnek, már angyali életet.
Ők az angyalok nyelvén beszélnek, csodák és jelek
sorozatában élik az életüket. Övék a bölcsesség, az
ismeret, a tökéletesség, a feltámadás, a nyelvek.
Megkülönböztetettek. Túl vannak Pál tanításán.
A harmadik vonal pedig mindig mindenütt egyedül
Izrael dicsőségével foglalkozik. „Mi fogjuk inni a
népek tejét, mi vagyunk az ígéretek birtokosa, az
egyetlen fiú, az egyetlen örökös, az egyetlen
uralkodásra kijelölt.” Ezt Jeruzsálem képviseli. Az
atyafiakat pedig állandóan nógatták, hogy menjenek
vissza a Mózes törvényébe, a gyülekezetbe. Tartsák
meg a tízparancsolatot, a szombatot, a
körülmetélkedést, melyet Isten a fiúság jeléül adott.
A templomot látogatni kell, az imádság óráján ott
kell lenni. Ha valaki üdvözülni akar, vállalnia kell,
hogy közéjük tartozik, az Isten népéhez.
Zakariás könyve tiszta képet ad az Ószövetség
reménységéről, hogy mit miért mondanak ezek az
emberek, Krisztus kereszthalála, az emberek
újjászületése után is. Ez a könyv arról szól, hogy
hazaengedték a fogságból a deportált népeket. Júda
másfél törzséből hazajöttek emberek Jeruzsálembe.
Komoly vezetőjük, Zorobábel hozza haza őket, a
főpap pedig Jósiás. Valamint két prófétát látunk
ebben az időszakban, Aggeust és Zakariást, akik azt
mondják, hogy ahhoz, hogy élni tudjanak és az ősi
hitet ápolni tudják, a templomot meg kell építeni.
Aggeus bíztatni kezdi őket, hogy épüljön meg az
Úrnak háza, ez mindennél fontosabb. Aggeus után
két hónappal, 520-ban kezdi meg prédikációját
Zakariás, ezt mondván: Állj! Nem lehet templomot
építeni, csak ha megtértek!” Felszólítja a
hazatérteket, hogy térjenek meg bűneikből, tagadják
meg nyilvánosan atyáik bűnét, ami miatt Isten
elvitte őket fogságra és gyalázatra. Tagadják meg az
istentelenségüket, engedetlenségüket és térjenek
vissza. Mert templomot csak az építhet, aki
visszatért az Úrhoz. Aztán egy emelettel följebb viszi
az Isteni akarat ismertetését. Ne mondjátok azt, hogy
annyi a kegyelem, amennyit átéltetek! Nyilvánvaló,
hogy haza hozott titeket, a szabadítást átéltétek. De
ne mondjátok, hogy ez a vége a kegyelemnek!
Térjetek úgy hozzá lelketek szerint is, hogy ne csak
atyáitok bűneit tagadjátok meg, hanem felejtsétek el
azt a kultúrát, azt a más istenséget, azt a más vallást,
ami fertőzött titeket, amit magatokkal hoztatok. A
szemetekben még ott van a látvány, a fületekben
még ott van mindaz, ami ott történik. Lélek szerint
is térjetek meg a ti Uratokhoz és úgy építsetek neki
hajlékot! Ne azért, hogy egy államrendet újra életre
hívjanak. Hanem, hogy legyen nyilvánvaló az
örökkévaló előtt, hogy: „testestől, lelkestől újra a tiéd
akarok lenni.” S még följebb emeli a megtérési igény

parancsát. A kegyelem az, ha az Úr eljön, és köztünk
lakik. Hiszen ezt ígérte. Veletek vagyok, el nem
hagylak, közöttetek lakozom, az én népem között.
Ha valaki nem tudja a Zakariás-féle próféciának ezt
a lánglelkűségét és a tartalmát, nem fogja megérteni
miért akar a zsidóság újra templomot építeni.
Amelyik nem fogadta el Jézust, nem fogadta el
Messiásnak, nem az ő megváltójuknak nevezik.
Csak egyféle módon lehet újból lelki néppé az ő
gondolata szerint, ha megépül a templom és ott fog
lakni az Isten. 
Egy-egy ember lelkének, szándékának
cselekedetének, akaratának és hitének ismerete
nélkül nincs emberismeret.
Majd ezt a különleges gondolatot átveszi Róma.
Templom, törvényes rend, egyedül ők az üdvözítő
egyház, ők az apostolok leszármazottjai. Megmarad
ez a gyökér kétágúan. Izrael ugyanezt látja, Róma
erről beszél.
A „Krisztusé vagyok” csoportból egy különös
közösség születik. Ezt ma karizmatikusnak hívjuk.
Ahol megszületik majd az Alfa-kurzus. Első két nap
letudjuk Jézust, s attól kezdve a Szent Lelket
dicsőítjük. Csak egyetlen apró dolgot felejtenek el,
hogy a Szent Lélek Jézus Krisztust dicsőíti. Az
övéből vesz, az övét mondja és megdicsőíti a Fiút.
Mégpedig nem akárhogy: a kereszten. Nem akarok
tudni közöttetek másról csak Jézus Krisztusról, a
megfeszítettről! - mondja Pál.
A keresztről szóló beszéd a Szent Lélek nélkül csak
bolondság és botrány. A zsidónak botránkozás a
görögnek bolondság. Ők a görög filozófián
nevelkedtek, kell valami, ami megmozgatja a
fantáziájukat, ami röpíti a lelket, több, mit a földi.
Valami, ami transzcendens, izgalmas,
figyelemfelkeltő. Egy sereg ember úgy van, hogy
hitelessé tegye a Jézus Krisztus történetét, generál,
produkál csodákat, különleges dolgokat, elképesztő
tanítási rendszert gyógyulásokról, mert túl kopasz,
túl egyszerű, túl hétköznapi a keresztről szóló
beszéd.
Szeretném elmondani nektek, hogy az én szívem
egyszer és mindenkor megragadtatott és nem
akarok másról tudni, mint Jézus Krisztusról. A
megfeszítettség alatt nem azt értem, hogy egyszer,
egy pénteki napon keresztre feszítettek ott a
jeruzsálemi templommal szemben lévő Golgotán
három embert és egy közülük Jézus névre hallgatott.
Nem. Nekem a keresztről szóló beszéd mást mond.
Isten Szent Lelke által lesz éltető beszéd, aki
meggyőz arról, hogy megbocsáttattak az én bűneim
Krisztus Jézus vére és lelke áldozatáért. 
Az újjászületett embernek nagy élménye, hogy
megérti a kereszt titkát, vállalja a kereszt
bolondságát, mert átéli az Isten kegyelmének erejét.
A keresztre feszítésnek a hite a megtartatásról
beszél. Az újjászületés nem csak hitbeli tapasztalat,



hanem egy bizonyosság, hogy a kegyelem újjászülő
hatalommal szól és Isten általa közösségre von
Jézussal. „ Aki hisz az Úr Jézus Krisztusban,
üdvözül.” (Mk 16,16)
Szeretném elmondani nektek a kereszt titkát. Isten
szeretete a kegyelemben úgy nyilvánul meg, hogy
az ő szeretete minden útját megtisztítja azoktól az
akadályoktól, amik miatt nem érheti el az ember
szívét. Ez a bűn, a kételkedés, a hitetlenség, a gőg.
Ezeket félresöpri az útból a korlátozhatatlan szeretet.
Így történik, hogy azt mondja majd Pál, hogy
„amikor én még meg sem születtem, a bűneimben
voltam, tetszett az Istennek, hogy a mindenség
felállítása előtt Jézus Krisztussal ott a békesség
tanácsában megállapodtak a keresztben. Hogy a Fiú
eljön a földre azért, hogy itt megölettessék, önként
vállalja ezt, mert életét adja sokakért.” (Ef 1,4-5,
Mk10,45)
Elhárítja Isten szeretetének akadályait. Elteszi az
útból az ellenünk szóló kézírást. A szeretet nem
zárható semmilyen sémába. A kereszt, mely Isten
szeretetének megmutatása, erő és hatalom. A nagy
üzenet, az evangélium Jézus Krisztusban az, hogy
Isten az ő szeretetének tárgyát megtalálja, és semmit
sem sajnál, ha annak visszaszerzését eldöntötte.
Visszaszerzi az övéit és megtartja.
Kezdj el magadra nézni! Kezdd el érteni, hogy ki
vagy Neki! Az, akiről eldöntötte, hogy visszaszerzi
az életnek, visszaszerzi az üdvösségnek, a fiúságnak.
Akit megkeres, a kereszt „bolond beszédével”
meggyőz, bocsánatot hirdet és kegyelmet és ezt
szeretetből teszi. Fiúságot hirdet az övéinek. Csak a
szeretet képes úgy nézni rád, hogy: „kigyógyítom
hűtlenségéből.” (Hós 14,5)
Hogy nézünk mi egy általunk hűtlennek ítélt
emberre? Ha szeretettel néznénk, akkor a
lelkünknek lenne egy külön programja.
Kigyógyítom hűtlenségéből, mert szeretem őt
ingyen kegyelemből.
Tudjátok, olyan megrendítő, hogy milyen messzire
ellát Zakariás próféta, amikor a harmadik nagy
igényt jelenti be. „ Építsd a templomot, mert Isten
lakozni akar köztünk!” Az Újszövetségben annyi
változik, hogy azt a templomot, aki te vagy, azt is ő
építi templommá.
Kitakarítja a latrok barlangjává lett emberi életet, és
lakozást vesz az emberszívben hit által. Ő hajlék és
úgy alkotta az embert, úgy teremtett téged, hogy
hajléka légy, mint templom, az Istennek. Ezért
mondja az apostol: Ti az Isten temploma vagytok!
Meg ne gyalázzátok! Azért mondja, hogy ti szentek
legyetek, mert a szent lakozásához szentnek kell
lenni. Ezért hívja az embert megtérésre Jézus. 
Zakariásnál a 6. részben az első nyolc versben az van
megírva, hogy a próféta áll, kelet felé fordulva és
látja, hogy két hatalmas érchegy emelkedik előtte. A
hegyek közül kivágódik két harci szekér, azt is

olvashatjuk, milyen színű lovak jönnek vele.
Zakariás fölteszi a kérdést az angyalnak, hogy mik
ezek a hegyek? Az angyal pedig elmondja, hogy
ezek a pogány birodalmak kapui, melyek elállják az
Isten kegyelmének, akaratának és ítéletének útját.
Nem engedik uralkodni az Urat az ő
birodalmukban. 
Aki tisztán lát és hall, tudja, hogy az a két torony,
ami ott állt, jelképezett valamit. A mindenható
mammonnak, a pénzvilágnak a két „érchegyi”
jelzése volt. Nem engedte betörni az isteni akaratot
és szándékot, hogy uralkodjon felettük.
Az érchegyek között harci szekerek vágtatnak át. Az
angyal elmondja, hogy ezek szelek. Ő az angyalait
szelekké teszi. Ezekről annyit ír a Szentírás - Dániel
és Ézsaiás könyvében olvashatjátok -, hogy négy
szelet támaszt és a tengeren óriási vihar támad. A
tenger mindig az emberiséget jelenti. Az Isten ítélete,
hogy elbocsájtotta az ő angyalait, mint szeleket és
megkezdi az ítéletet. Zakariás megkérdezi, hogy az
északnak tartó szekér mit csinál? Az észak a bibliai
fogalomban mindig valami veszedelmet hoz,
ahonnan valami halálos érkezik.
„Elküldtem északra és az Isten békességét fogja
szolgálni.” Ez azt jelenti, hogy megbünteti az
istentelenséget, véget vet a gonoszságnak, mert
akkor békél meg a lelke.
A próféta ezt kérdezi: „Ítélet lesz?” Mivel ott él,
abban az időszakban, amikor Dáriusz uralkodik.
Uralkodásának második évében fellázadnak a
tartományok ellene, úgy gondolják eljött az idő,
hogy hazamenjenek. Ezért Izrael népe is úgy érzi,
hogy eljött az ideje, hogy államot alapítsanak.
Aggeus azt mondja, építsenek templomot, Zakariás
pedig, hogy térjenek meg és a látomásban azt látja,
hogy valóban háborog a világbirodalom. Dáriusz
leveri a lázadásokat, helyreállítja és megerősíti
uralmát, egy sereg nép reménysége - mert nem
Istenbe vetett reménység volt - összeomlik,
Zorobábel temploma megépül, és jön a Jósiás-féle
reform. Rátalálnak a Szentírásra.
Összefoglalva az elmondottakat, a karizmatikus
világ úgy gondolja, hogy aki Krisztus keresztjéről
beszél, az nagyon primitív vallású ember és nem
tudja mi a hívő élet. Idejétmúlt, másként kell már
élni. Csodák között. Más lelki atmoszférában.
Örömben, angyalok nyelvén beszélve, és hiszik,
hogy az ő istentiszteletük az egyedül igaz
istentisztelet. Itt van Róma és itt van Izrael. Hiszik,
hogy az ő istentiszteletük az egyedül igaz
istentisztelet. Itt vannak azok, akik Pál apostol szavát
hallgatják: 
Nem akarok tudni köztetek másról, csak Krisztusról,
a megfeszítettről. Igaz, bolondság és botrány
másoknak, de nekünk, kik megtartatunk, erő,
hatalom és élet. 
Nem ítélkezni jöttem, hanem, hogy Pálnak a szavát



Hajtsuk meg a fejünket és
imádkozzunk! Azt hirdetjük,

hogy a teljes Szentírás Tőled ihletett,
Urunk. Azt hirdetjük, hogy az Írás,
ami abban van fel nem bontható. Azt
hirdetjük, hogy a szó, ami Tőled jön,
az nem múlik el akkor se, ha a világ
elmúlott. Azt tanítjuk, hogy aki hisz
a Te Igédnek, a Te szavadnak, annak
élete van. Hisszük mindezt, hogy így
van. Arra kérünk, hogy mégis
könyörülj rajtunk, mert amikor a
halálról beszélsz, az mindig
megremegteti az emberszívet, ha
nem ismer Téged. Vannak vallások,
ahol teljesen természetes, hogy nem
félnek a haláltól, de annak az az oka,
hogy hitük szerint az élet örök
körforgásában bíznak. Nem ilyen az
európai ember, ezért kérünk, hogy
könyörülj rajtunk és beszélj velünk,
Jézus Krisztusért. Ámen.
Tulajdonképpen a
Bibliaiskolának az volt a
szülőgondolata, amit így mond
Jézus, hogy „az pedig az örök
élet, hogy megismerjenek téged –
az Atyát – és akit elküldtél, az Úr
Jézus Krisztust.” Miért fontos

dolog, hogy ezt tette az üdvösség
alapjául az Isten? Mert olyan sok
dolog van, amiben az ember
egyszerűen azért tájékozatlan,
mert abban a dologban nincs
személyes tapasztalata, a halál
pedig a legszemélyesebb
tapasztalatává lesz minden
embernek. Nem mindegy, hogy
mit tud róla, ismer hatalmat
fölötte, hogy gondolkodik az
életéről, ezért a mai napon az
Ószövetségnek a halálról szóló
tanítását fogom ismertetni. Sok
dolgot fog valószínűleg
megváltoztatni bennetek, a
látásmódban is meg az értésben
is, éppen ezért veszem elő. 
1. Az Ószövetség a halált az élet
végének, így az élet ellenségének
is tekinti. Ebből következik, hogy
egészen más az „áldás fogalma”
az Ószövetség emberének, mint
az Újszövetség emberének. Az
Ószövetség embere számára az
áldás a hosszú emberi élet és a
mindennel való megelégíttetést
jelenti. Ezt így mondja majd az
Ószövetség igéje: meghal
„betelve az élettel”. Ennek van
egy különleges ellentettje is, hogy

éppen azért, mert a halál
szemlélete olyan, hogy
ellenségnek tekinti, az élet
végének tekinti, ezért meg kellett
találnia és meg kellett tanulnia,
hogy az életet becsülje. De az
életet egyféleképpen lehet
becsülni, ha valaki hisz az
életadó Istenben, és ha valaki úgy
akar élni, hogy tessen az élete az
Istennek, mert akkor lesz az
áldások sorában az az ajándéka
is, hogy hosszú élettel elégíttetik
meg, és „betelve az élettel” hal
meg. Logikus ez a
gondolkodásmód, amikor így
tartja az Ószövetség embere: szép
és tartalmas élet az, amelyik Isten
iránt engedelmességben telik, a
Tóra megtartásakor áll ez elő, a
csúcsteljesítménye az életnek a
fiakban, az utódokban való
bővölködés és a halál által az
atyákhoz való takaríttatás, ha
lehetséges, az ősök sírjába.
Mégpedig jó vénségben, betelve
az élettel. Néhány igehelyet
mondok, hogy tudjátok
kontrollálni, hogy ez a kifejezés,
hogy „jó vénségben” és „betelve
az élettel” hányszor fordul elő.

Bib l ia i sko la
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újra elmondjam. Részekre osztatott a Krisztus? Több
az ember, a tanító, a tanítás, mint a Krisztus? „Aki
engem látott, látta az Atyát. Senki nem mehet az
Atyához, csakis énáltalam. Én vagyok az út az
igazság és az élet.” ( Jn 14,6;9) A Szent Lélek erről
tesz bizonyságot. Pál, mikor azt mondja: „maradj
meg azokban, ahogyan vetted a Krisztust!” (2 Tim
3,14.17), akkor ezekről a dolgokról beszél. Mert új
fundamentumot senki sem vethet. Az a Krisztus
Jézusban van. ( 1Kor 3,11)
Az istentisztelet a közösségben válik Isten tiszteletté.
Jézus igénye, hogy „te énbennem és én tebenned.”
Ehhez „maradj meg az én beszédeimben!” Nézz a
Golgotára! Minden próbatétel, kételkedés,
háborúság, nyomorúság idején az egyetlen, amelyik
arról beszél, hogy nem mondtam le rólad, ember!
Megkerestelek, visszaszereztelek és megtartalak
téged.  Ámen.

Köszönöm Édesatyám, hogy Jézus Krisztust küldted el,
akivel megkerestettél, aki által megváltottál, aki által
életben tartasz. Aki a mi Urunk és a parancsolónk.
Mindenki tudja magáról Atyám, hogy milyen a szíve
állapota. Elfertőződött-e, megbetegedett-e, elcsüggedt vagy
reményt vesztett-e? Kételkedő vagy hitetlen-e? Vagy őrzi
annak emlékét, hogy már átélte azt, hogy te szereted, de
csak emlékként őrzi azt. Te tudod, hogy ki az, aki él. Él
veled, él neked, ki az, akinek szemét, kezét, értelmét, szívét,
hitét és tagjait használod. Mindenki tudja magáról, hogy
mire van szüksége. Az egyik hálát ad a máért és elkéri a
holnap erejét, a másik visszakönyörgi magát eléd, a
harmadik remegve talán azt mondja: Uram, keress meg
engem, hogy megtalált legyek! Szülj új életre engem, hogy
benned isteni gyermek legyek! Éltető kegyelmeddel áldj
meg engem, hogy áldássá legyek! Hallod a szívnek
beszédét, köszönöm, hogy arra is választ adsz. Mi pedig
megköszönjük a te szent személyedet, döntéseidet, és a mi
megváltó Jézus Krisztusunkat. Légy áldott érte. Ámen.



Ábrahámnál az 1Mózes 25,8-ban,
Izsáknál az 1Mózes 35,29-ben,
Gedeonnál a Bírák 8,32-ben,
Dávidnál a 2Krónika 29,28-ban,
Jób 42,17-ben, és szinte nincs
vége a felsorolásnak, hogy akiket
az Isten áldottjainak tartanak az
Ószövetségben kivétel nélkül ezt
a záradékot lehet odatenni a
halálukhoz: „betelve az élettel, jó
vénségben”. Én is kaptam ilyen
kimondottan ószövetségi igéket,
amit nekem áldásul kívántak
adni: olyanná leszel, mint a víz
mellé ültetett fa, még vénségben
is virágzol és szárazságban sem
hervad el, mert ugye víz mellé
ültetett. Tessék figyelni a
gondolat hátterében ez áll, hogy
aki az Istent szereti, aki az
Istennek engedelmeskedik. Isten
válasza nem is lehet más,
minthogy megáldja, nagy
családdal, hosszú élettel és így,
hogy nincs többé egy órányi
szüksége sem és vágya sem, hogy
itt maradjon, hanem betelve az
élettel úgy érzi, kész, és
eltakaríttathatik az ő atyáihoz.
Ebből a szemléletből fakad
Izraelnek a korai és nem
természetes, nem öregségből való
halállal szembeni idegenkedése.
Drámai pesszimizmus és rettegés
van a Szentírásban leírva ezzel
kapcsolatban. Akár háborúban,
fogságban, pusztában,
véletlenben bekövetkező halál éri
az embert, rendellenesnek tartja,
illetve van egy hátsó gondolat,
amiről majd szót ejtek, ezért fél a
halálhozó szomjúságtól, pestistől,
éhínségtől - Ézsaiás 14,30,
Jeremiás 38,9-ben olvashattok
róla. Ugyanakkor a
halálbüntetést külön piedesztálra
emeli. Tehát minden olyan
személy, aki miatt mások élete
megrövidülhet halált érdemel.
Emlékeztek arra, amikor Ai város
ostromakor az egyik katona
elvesz egy köntöst, és mert az
Isten parancsának nem
engedelmeskedik, egy sereg
ember meghal miatta. Amikor

maga elé hívatja a vezér és azt
mondja, hogy „adj dicsőséget az
Istennek, na és öljétek meg”, pont
ez történik. Tehát ha valaki miatt
engedetlensége, gonoszsága
vagy gyöngesége miatt a másik
élete kárt szenved, halált érdemel
az illető. Tanítás a
halálbüntetésről, ha az istenlátása
valakinek nem az Isten
kijelentése szerinti (2Mózes 33,20
vagy a Bírák 13,22), meg kell
halnia. Vannak halálos bűnök,
amiknek ez a természetes
következménye (Jeremiás 26,11;
16,15) ilyen a gyilkosság az
5Mózes 19-ben, a nemi erőszak
az 5Mózes 22-ben, a hamis
prófécia, egyszerűen a bűnt
törvény szerint követi a halál,
mert ez a bűn zsoldja, ez a
fizetsége. De jó lenne időnként
ezt elővenni. Csak úgy
egyszerűen felolvasni, hogy
„Tudjátok, hogy ilyen is volt?
Tudjátok, hogy minek mi a
következménye? Van fogalmatok
arról, …?” Tegnap beszéltem
arról, hogy a prófétákat
megölték, mert Isten ítéletét is
kimondták, és amikor elege volt
a népnek, hogy Isten megítéli
őket a bűnök miatt, nem
megtértek, hanem megölték a
prófétát! Hát prófétát ölni mindig
egyszerűbb, mint megtérni! De
attól, hogy megölték a prófétát,
attól még Isten végrehajtotta
rajtuk az ítéletet és megtudták,
hogy nem a próféta
személyeskedett velük, hanem az
Istennek a szavát és a végső
ítéletét mondatta ki azzal az
emberrel. Mivel az
Ószövetségben az élet a kultuszt
jelenti, hogy élek az Isten
igéjében, élek az Isten igéjéből,
ezért a kultusz hordozta az életet
a felfogásuk szerint. Az Istennel
való közösséget jelenti, vagy az
Istennel való közösség
megszakítását jelenti, hogy
figyelek-e rá, törődök-e vele.
Ugye azt mondja az egyik rabbi,
hogy aki nem foglalkozik

minden nap a Tóra olvasásával, a
Tóra tanulásával, az egyéb
gonoszságra is képes, méltó a
halálra, mert nem foglalkozik az
Istennek beszédével, nem keresi
az akaratát, nem tanulja, ha
valamit elfelejtett: hogy is volt,
mit is mond róla? És most az
Újszövetség népétől hadd
kérdezzem meg, hogy hallatlan
szent, valóban Isten akaratát
kutató, Bibliaolvasók vagyunk-e
mindannyian? Valóban a lelki
egyensúly helyreállításáért
keresünk válaszokat? Mit is
mondott erről? Hogy is tanított
erről? Mit kíván? Mit kér? Hogy
kell ezt csinálni? Mi az, ami nem
tetszik neki? Mi az, amivel
magam ellen hangolom a Lelkét,
vagy megszomorítom és
eltávozik tőlem?
Összegzem: a halál akár bőséges
élet után érkezik, akár bűn miatt
érkezett, nem mitikus hatalom a
hébernek, hanem Isten
cselekedete az emberrel.
Félelmetes mondatot ír le,
halálosan komolyan veszi:
5Mózes 32,39: „én ölök és
elevenítek, sebesítek és
gyógyítok”. A halált mindig Isten
szabja meg, az időpontját is, ezért
neki van hatalma a halál
időpontján változtatni.
Emlékeztek, ugye amikor
Ézsaiást elküldi Ezékiás
királyhoz, s viszi a parancsot a
próféta a királynak, hogy Isten
azt üzente, meghalsz, rendeld el
házadat. Aztán elmegy a próféta,
mint aki elvégezte a dolgát, Isten
megállítja, menj vissza, mondd
meg neki:„meghosszabbítom az
életét 15 évvel, mert láttam
könnyeidet, hallottam
imádságodat, ezt a döntést
hoztam, könyörülök rajtad”. 
2. pontomban arról beszélek,
hogy a halál minden ember
életére nézve valóban személyre
szóló esemény, de fontos tudni
néhány dolgot, amit a héber nem
ismert, nem is gondolkodott
felőle. A filozófiai, antropológiai



gondolkodásmód lesz majd
később a görögök és mások
gondolkodásmódja. A héberben
ez a két szó, hogy „ruah” és
„nefes”, soha nem jelentett lelket.
Amikor valaki visszafelé akarja
olvasni az Ószövetséget és az
újszövetségi fogalomrendszerben
gondolkodva próbál
hasonlóságot és azonosságot
kreálni az olvasottakban, az nem
ismeri az Ószövetséget, nem
ismeri a nyelvezetét, nem ismeri
az antropológiáját, ezért tessék
figyelni, hogy mit ír az emberről
az Ószövetség, mit tanít
eredendő módon Isten az
emberről és a teremtéséről. Az
Ószövetség nem tud arról, hogy
az embernek lelke lenne, mint
ahogy mi beszélünk ma róla.
Mind a két héber szónak a
jelentése hasonlóképpen az
életerőt jelenti, mégpedig isteni
eredetű életerőt, ami nem az
ember eredeti alkotórésze. A
teremtett ember kap Istentől
lélegzetet, hogy megnyilvánuljon
benne az élet (1Mózes 2,7). A Jób
27,3 azt mondja „életet teremtő
princípium”. Megalkotta az
embert, ott van a test, erre majd
később Jób, amikor részletezi a
testet, az íntól kezdve, a nemiség
magján át, a húsig, a csontig, a
bőrig, a szaruig, mindent el fog
mondani, mi mindenből áll az
ember, egy dolgot nem tesz
hozzá: amikor az Isten élővé teszi
és az élet lelkét, energiáját adja
bele saját magából. Az a
megdöbbentő, hogy amikor
olvassa valaki, hogy élőlénnyé
vált az ember és nem élő lélekké,
ezt igazolja a 3Mózes 19,28, a
3Mózes 22,4, a 4Mózes 5,2, és a
halottról derül majd ki, hogy nem
a halott ember lelkét jelenti az ott
leírt héber szöveg vagy szó,
hanem magát a halottat, a
holttestet. A „ruah”-nak az
alapjelentése tudniillik: szél,
vihar, lélegzés, lélegzet, harag,
düh. Amíg Istennel kapcsolatban
van, addig mindig lélek és

szellem, amint az emberrel kerül
kapcsolatba, akkor egy különös
akarásnak, gondolkodásnak
vagy cselekvésnek indító
energiája az Isten lehelete, hogy
cselekvőképes legyen, hogy
személyiség legyen, hogy a Tőle
kapott indító erő benne legyen.
És a klasszikus helye ennek a
léleknek a vérben van. Ki is
mondja, le is írja és ezért lesz
„vértörvény” a vérről szóló
törvény. Kimondja, hogy az
embernek lelke a vérében van.
Ezért van az, ha megöl valaki egy
embert, akkor a vér, mert nem az
Isten végzésével, hanem az
ember gonoszságának folyamán
ontatott ki, a vér az ellen kiállt,
aki megölte az embert. A vér a
lélekhordozó. Az Ószövetség
tehát másképp gondolkodik,
egészen másképp lát és másképp
is beszél. A mi esetünkben az
1Mózes 2,7-ben Isten fújja az
ember orrába ezt az ún. életet
indító erőt, a test meg van
alkotva, az hiányzik belőle, ami
az akaráshoz, a gondolkodáshoz,
a cselekvéshez energiaimpulzus,
azt Isten adja. A Prédikátor 12,9
szerint a „ruah” visszatér
Istenhez, amikor az ember
meghal. Az Ézsaiás 57,16-ban
egyszerűen arról beszél, – hogy
egy lehelet van az ember orrában
– hogy egy esendő valakiről van
szó. Egyszerűen azt mondja,
hogy ne nagyképűsködjön az
ember, akinek csak egy lehelet
van az orrába. Van olyan tanítása
az Ószövetségnek, hogy „az Isten
kegyelme, hogy még nincs
végünk”, az azt jelenti, hogy újra
és újra Ő adja azt az indító erőt,
hogy te föl tudj kelni, minden
reggel megújuljon rajtad a
kegyelme, hogy te ne légy egy
enervált, egy teljesen megtört
lelkű, akaratát vesztett ember.
Egészen másokat jelentenek a
kifejezéseik, más tartalmat
hordoznak. Azt mondja, hogy a
vér a személyes erők esszenciája,
hatása dinamikus folyamat. Az

Ószövetségben az ember tehát
két alkotóelem: vér és hús, de a
vér hordozza az ember lelkét.
Ézsaiás 49,26, Zsoltárok 79,2-3
vagy Jeremiás 51,35 verse.
Amikor leírja az embertestet,
amikor még az nem él, azt leírja a
Jób 10,10-11 versben és Ezékiel a
37. részből 14 versben keresztül,
olvassátok el! 14 versen keresztül
taglalja az embert, az isteni
lehelet nélkül hogy néz ki az a
test. Isten megkülönbözteti az
állat teremtési technikájától az
emberét. Amikor valaki azt
mondja, hogy pont úgy nézünk
ki, mint az állat, akkor mindig
mosolygok rajta, hogy te sem
olvastál még Bibliát! Hiszen
fogalma nincs, hogy mi a
megkülönböztető. Amikor az Úr
az ember orrába leheli a lelket és
önnön életerejének, önnön
intelligenciájának, önnön
alkotókészségének, életet indító
akaratot, gondolatot, intuíciót
teremtő lelket ad bele, és ezt
hordozza a vér. És személyiség
lett az ember és különbözik egyik
a másiktól, elképesztő az ereje,
gondolkodásmódja, életvitele,
hogy mindegyik úgy kapta, hogy
ahhoz a speciális élethez, ami az
övé, ahhoz elegendő életerőt. Jób
27,2 azt mondja, hogy ez a lehelet
lesz az emberi test élet-
princípiuma. Az ember szelleme,
intellektuális princípiuma. De ezt
mondja a Példabeszédek 20,27 és
a Jób 26,4. Így mindenestől az
Isten tulajdona, testestől,
lelkestől, minden gondolatával,
minden lehetőségével, utolsó
porcikájáig az Isten tulajdona. Az
embert nemcsak élővé teszi,
hanem személlyé. Ma az embert
anatómiai alkotóelemek
halmazának képzelik el, illetve
kémiai elemek egészen speciális
halmazának. Amint kivétetik az
emberből a lélek, akkor az
emberben a szén szén, a hidrogén
hidrogén, a kén kén - melyiket
mondjam - a víz víz. Amint ki
van véve belőle, és akkor nem



több, mint amit Ezékiel felsorol.
Nem több. A lélek a vérben van.
3Mózes 17,11 -minden testnek az
élete a vérben van. Az 5Mózes
12,23 kimondja: „a vér a lélek”.
Hát ennél tömörebben nem lehet
megfogalmazni. Tetszik figyelni,
hogy az Ószövetség valóban nem
ismeri a görög filozófia
gondolatvilágát, a görög
antropológiát, nem ismeri a
pszühé szót, egészen másképp
gondolkodik. Nézzük, hogy mi a
vége, mert mindennek van
következménye. Azt mondja a
Jeremiás 15,9, hogy amikor az
ember meghal, kileheli a lelkét. A
Jeremiás 15,9-ben a „nefes” áll,
ahol azt jelenti, hogy „fújni,
kiöntve lenni, kimegy belőle”.És
a Prédikátor 12,7 azt mondja,
hogy visszatér Istenhez. Többé
nem élőlény, hanem porból
formált anyag, tehát az ember
visszatér a földbe. 
3. nagy tételem: az Ószövetség
nem tud a testtől függetlenül
tovább létező lélekről. Aki
meghal, a porba fekszik, illetve
egy egész megrendítő fogalmat
ismer az Ószövetség. Mivel azt
tartja, hogy a Seol a Föld negatív
ellenpólusa, minden mozgásnak
a vége, amíg az ég a kozmosz
felső határát jelzi, a Seol annak
alsó határát. Kérem, hadd
mondjam el, hogy óriási tévedés,
ha valaki azt gondolja, hogy a
földben van a Seol. Az
Ószövetség azt mondja, hogy
Istennek a teljhatalma magában
hordozza a teremtett mennyei
világot, hatalmában van és
magában hordozza a teljes
láthatót, nemcsak a szellemi
világot, és azt mondja, hogy
ennek a határán a Seol a lelkek, a
halottak gyűjtőhelye. Csak
mielőtt valaki azt gondolná, hogy
nem lenne úr felette Isten, olvassa
el a 139. zsoltárt, hogy „hova
menjek el előled, ha az égbe
hágok fel ott vagy, ha a Seolba
szállok alá, ott is ott vagy”. Tehát
azt jelenti, hogy uralkodik

teremtett világán és nem lehet
kikerülni a kezéből. Azt tartják,
hogy a halottak a Seolba
kerülnek, árnyakként élnek
tovább. Olyan megdöbbentő az
Ézsaiás 14,9: ”a királyok ott is
ülnek a trónjaikon”, vagy az
1Sámuel 28, 14:„a próféta ott is
palástot visel”.A Seol a hallgatás
és a csend helye és gyöngék és
erőtlenek, elvétetett tőlük az erő.
A Náhum 3,18 azt mondja, hogy:
olyanok, mintha aludnának, és itt
jön az a típusú üzenet, amit a
halottak napja miatt mondani
akarok, nem tudják, mi történik
odakinn. Olyan megdöbbentő,
hogy valaki úgy gondolja, hogy
neki megmarad a kapcsolata a
halottjával és az nézi őt. És hát,
hogy örülhet most a dédike, mert
megszületett a dédunoka.
Fogalma sincs, mi történik itt, az
ő életideje lejárt és megdöbbentő,
ha valakit rávesznek arra, hogy
kezdjen beszédet azzal, aki a
teremtett mindenség határán
gyűjtetett össze. Jób 14,21-22
„nem tudják, mi történik a
Földön”. Aztán valami
csodálatos módon, hirtelen
váratlan események is az
Ószövetségnek a lapjaira
kerülnek és közlik, hogy külön
vannak véve a jók és a gonoszok,
külön tartják őket. Ezékiel festi le
a könyve 32. részében a 17. és
következő versekben: külön
feküsznek az erősek, külön a
fegyveresek, külön a jók és külön
a rosszak. De ezt erősíti a
Zsoltárok 49,15, a 4Mózes 16,30
és a Jób 24,19. Nagyon sok ige
tartalmaz hasonlót. Ezeket csak
azért mondom be, hogy ha valaki
visszahallgatja, és ki akarja
keresni, tudja, hogy hol keresse
és mit, hol talál meg. Isten
hatalma kiterjed a Seolra - Ámos
is leírja a 9. rész 2. versében, sőt
jelen van a Seolban - 139. Zsoltár
8. verse szerint. Eltakarhatatlan a
holtak országa Isten előtt, ezt
erősíti Jób 26,6. És van egy
tervezet, amelyik ott a kis

próféták végénél, majd
Hóseásnál megjelenik, Hóseás
13,14-ben: „megváltom őket a
Seol hatalmából”. Az egész
Ószövetségben, hogy van
személyre szóló feltámadás, arról
csak Dániel ír néhány gondolatot.
A Dániel 12,2-3-ban azt mondja,
hogy „lesz feltámadás, lesz a
halálnak legyőzője”. Kell az
Újszövetség!
Szeretném elmondani, hogy
sokan azt mondják, hogy az
Ószövetség és az Újszövetség
egymásból gyökerezik, én most
bemutatom nektek, hogy Jézus
Krisztus ismerete mennyire nem
az Ószövetségben gyökerezik.
Sőt, mondhatom, messze semmi
köze nincs az Ószövetség halál,
halott és Seol látásához. Olvasom
az Igét. Lukács evangéliuma 16.
rész 19. versétől van leírva a
gazdag és Lázár története, én a
22. verstől olvasom. „Lőn pedig,
hogy meghala a koldus, és
viteték az angyaloktól az
Ábrahám kebelébe. Meghala
pedig a gazdag is és eltemetteték
és a pokolban felemelte az ő
szemeit, kínokban lévén.” Tessék
csak figyelni, a Seolba
árnyékszerű lények vannak, ahol
se látás, se erő, se értelem, csend
van és semmi más nincs. Azt
mondja Jézus, hogy nem, nem
így van. A pokolban felemeli az ő
szemeit, kínokba lévén, látta
Ábrahámot távol és Lázárt annak
kebelében, és kiáltván monda:
„Atyám, Ábrahám, könyörülj
rajtam! Bocsásd el Lázárt, hogy
mártsa az ujjának hegyét vízbe,
hűsítse meg a nyelvemet, mert
gyötörtetem a lángokban!”
Na, álljon meg a menet! Mit
mondasz Úr Jézus? Hogy az
egyik az angyaloktól a halála
pillanatában vitetik az Ábrahám
kebelébe? Mit mondtál a Golgota
keresztjén a hozzád megtérő
latornak? „Bizony, bizony
mondom neked, még ma velem
leszel a Paradicsomban.” Akkor
a jók és gonoszok nem a Seolba



gyűjtetnek össze? Az Isten
válasza: „Nem. Nem. Elküldtem
a Fiamat, aki az igazat mondja,
aki ennek ismeretében van, aki
ezt tudja, akinek hatalmába
adatott az ítélet, akinek
hatalmában áll, hogy megváltson
életeket.” A Seolból? „A pokol
hatalmából!”A legszemélyesebb
megváltás a Sátán hatalmából, a
kárhozatnak hatalmából. És akik
hittek benne, hogy Megváltót
küldött az Atya, hogy Szabadítót
küldött az Atya, aki hisz, hogy is
van, tehát ha meghal, árnyék
lesz? Nem. Azt tanítja az Ige: „ha
meghal is él”. Sőt még egy dolgot
mond: „soha meg nem hal”!
Akkor hát a vérben van a lélek,
vagy az újjászületéskor történik
az emberrel valami más is? Igen,
történik. Mert ha elfogadom,
hogy a lélek a vérben van - hiszen
ki van jelentve - akkor
szükségem van még valamire,
amiről azt fogja mondani majd az
Úr Jézus, hogy: „szükséges
tinéktek újonnan születnetek”.
Az újonnan azt jelenti, hogy új,
más típusú életre. És el fogja
mondani, hogy az Atyától
születés az énmiattam valóság.
Hogy és miképp lesz? Ott
kezdődik, hogy Isten Szentlelke
árnyékoz meg, az a fogantatás és
mindig is az a fogantatás, Igéjével
és Szentlelkével szül új életre.
Ezért nemcsak a vérben lévő
lélek, amelyiknek megvan az
Istentől rendelt tehetsége,
akarata, gondolkodása,
intelligenciája, hanem így
mondja, hogy: „aki nem testtől és
vértől, hanem az Istentől
született.” És ezekre vonatkozik
nem az a gyűjtőhely, hanem az
„Ábrahám kebelén”, és nem
árnyék, hanem aki vigasztalást
vesz már ott is, és vigasztaló
Lélek vigyázza. Azt mondta
nekem valaki, hogy Karcsi, a ti
hitetek, ugyan már… És
mondtam neki, hogy tudod ez az
„ugyan már”, na, ez a te hiányod,
csak test és vér vagy, és a lelked

a porhoz tapad. De imádkozunk
érted, hogy elevenítsen meg
téged és tessék neki, hogy az ő
erős lelkét nem a földi élethez
szükséges lelkét, hanem a
mennyei életre predestináló
Lelkét adja neked. Azt mondja,
hogy ez lesz a kenet. Rajtad lesz
a kenet, hogy a lelkem
megnyugodott rajtad. Rajtad lesz
a kenet, hogy te hiszed az
életednek az örökkévaló
ajándékát Krisztus Jézusban. Te
valóban más emberré tétettél. Azt
kérdezte valaki, hogy mondd,
Izrael ezt akkor nem tudhatta?
Izraelnek Jeremiáson keresztül
elmondta a próféciát az Úr, hogy
új szövetséget kötök veletek, és
elmondta azt is, hogy nem úgy,
mint apáitokkal. Értsd meg, hogy
ez egészen másról fog szólni.
Egészen mást fog jelenteni. Más
síkon lesz az, hogy megáldom.
Más síkon lesz, hogy áldás lesz.
Más síkon lesz, hogy az enyém,
mert új szövetséget kötök vele,
nem úgy, mint atyáival. Mit
gondoltok, miért ment vissza Pál
mindig a maga népéhez? Miért
küszködött, vergődött,
vitatkozott velük és egyszer
kimondta: „inkább elkárhoznék,
csak hinnének az értük küldött
Jézus Krisztusban”. Azt mondja
az Úr Jézus: „amíg én meg nem
dicsőülök, addig nincs
Szentlélek. Ha megdicsőíttetem,
meghaltam, letettem az életemet,
feltámadtam, megtanítottam az
Isten országa titkaira, akiket a
kezembe ezért adott az Atya, és
hazamentem az én Atyám
jobbjára, az Ő dicsőségébe, akkor
elküldöm a Szentlelket, és ettől
kezdve a Lélek tanít titeket és a
Lélek vezet el a Krisztus Jézus
dicsőségének ismeretére”.
Befejezem. Ne panaszkodj, hogy
milyen nehéz korszakra esett a te
életed. Ha felfedeznéd, hogy te
akkor születhettél, amikor
uralmat vett a kegyelemnek
hatalma, amikor a halhatatlan
életet nemcsak bejelenti, elhozza,

és az újjászületésben ajándékba
adja neked, amit hittel már
megragadhatsz, és ha megérted,
hogy aki hisz, az átment a
halálból az életre, akkor nem
félsz. Mert azt mondja: „a világ
végezetéig vagyok veled,
nemcsak ott, amikor az Atyám
döntése szerint becsukod a
szemed. De az enyémeket, Isten
hatalma őrzi az üdvösségre.
Menj, vigasztalj embereket,
mondd el nekik, hogy Szabadítót
küldött az Úr. A Seolból is
szabadít, ott is Úr! Minden
teremtménye felett, és Jézus
Krisztust tette úrrá. De jó lenne
megköszönni: de csodálatos
uram vagy nekem, Jézus
Krisztusom! Ámen.
Köszönöm Édes Atyám azokat a
különös kijelentéseket, amik olyan
sokat jelentenek az élet és halál
mezsgyéjén járó léleknek, Te embert
értettél alatta, hogy Te élőknek vagy
Istene és elkezdted sorolni az
Ószövetségben azokat, akiket életre
teremtettél: Ábrahámot. Hogy hogy
csináltad, hogy kebele van? Micsoda
csoda, milyen különleges fogalom,
amit Jézus hoz! Milyen megrendítő,
hogy Te az élőknek vagy Ura és
sorolod az öregeket, a régen itt
jártakat, és azt mondod, hogy élnek.
Ezt hisszük a hitben elment
szeretteinkről is. És mert a
vigasztalás helyén vannak, nem
szorulnak a mi szavainkra, igaz mást
szemlélnek, a Te dicsőségedet. Más
ismeretben vannak. Légy áldott,
hogy az élők Istene vagy Uram, ezért
köszönjük mi is a Tőled kapott új
életet. És ma is csak egy kérdés van:
„Tudod-e, hogy örökkévaló
szeretettel szerettelek?” Bátor vagy-
e már válaszolni a kérdésemre: „Te
szeretsz-e engem?” És ha a válaszod
igen, akkor rádbízok életeket, hogy
tanítsd, vezesd, hogy kísérd hozzám,
mert azt akarom, hogy áldás légy.
Ámen.
„Szeretteim, most Isten
gyermekei vagyunk, de nem lett
világossá, mivé leszünk, de
amikor világos lesz, olyanokká
leszünk, mint Ő.” Ámen.



Aki Istennek énekel, előtte áll, Vele találkozik-
éppúgy, mint aki imádkozik vagy igét olvas. A

Biblia számos helyen
nemcsak egyszerűen
éneklésre buzdít, hanem
elmondja azt is, miről
énekeljünk: Isten
nagyságáról,
csodatételeiről,
szabadításáról,
mindarról, amiért hálát
adhatunk, és arról is, ami
a szívünket szomorítja,

gyászba borítja. Énekelhetünk mindarról, ami Vele
von kapcsolatba, amiről Vele és Neki szólni lehet. S
mindeközben a kórusban éneklő
nem csak Isten előtt állhat meg,
hanem társaival együtt
közösségben élheti meg ezt a
gyönyörű találkozást. Ismerjük
az ókori Izrael történetéből, hogy
a háborúkban is a zenészek,
énekesek jártak a sereg előtt,
hogy bátorítsanak, elűzzék a szív
félelmét. S bár a mennyről Isten
keveset árul el, annyit azért
megosztott velünk, hogy zene,
éneklés ott is lesz. Aki tehát
énekelhet, a menny előízeit
veheti már itt e földön. A régiek
az énekeken keresztül
hagyományozták tovább
tudásukat, tapasztalataikat is,
mindazt, amire a következő generációnak szüksége
volt ahhoz, hogy az élettel megbirkózzon. 
Talán nagy szavak, de a Kelenföldi Református
Kórus, amely közel 20 éve áll Isten és a gyülekezet
szolgálatában, ennek a gyönyörű hagyománynak az
örököse. Isten különleges ajándéka, hogy ünnepi
szolgálataink és próbáink is ebbe a hagyományba
illeszkednek. Hogyan is élünk mi a kórusban? 
Próbák: Munka. De a próbák nem csak „zenei
összejövetelek”- a beéneklést mindig rövid áhítat és
imádság követi, s az énekeink is Istenhez szólnak és
Istenről vallanak. Amikor kedd reggelenként azon
kapom magam, hogy a villamosmegállóban újra
dúdolom: „Ki az Úrban bízott, nem csalódott még,

első lennék én, ha szégyent vallanék”- mosolyra
fakaszt, hogy Isten így is megtalálja a bátorítás
módját- nemcsak a hallgatókat, az énekest is bátorítja
a dalban. S a könnyes órákban vigasztalássá lesz a
„hisz Te minden könnyem számon tartod rég.”
Amikor pedig a Hit- Hang- Hűség felvételi
hármasához csatlakozik a valamennyi kórustagtól
elvárt negyedik, a Humor is, akkor a szomszédos
lelkészlakásba is beszűrődik a kacagásunk. A
próbákat mindig imádsággal zárjuk, ami megerősít
mindabban, amiről énekeltünk.
Kórustábor: A közösség formálásban nagyon
fontosak a Tahi nyári kórusheteink is, ahol a pihenés,
az igei alkalmak és az intenzív zenei munka mellet
marad idő a közös kalandokra, kirándulásra,
zenehallgatásra, közös sütizésre, társasozásra,
szederszedésre esőben, pingpongozásra és jó

sétákra, beszélgetésekre is. Isten közelségében
megtapasztalhatjuk az egymással megélt közösség
örömét is. Áldottak voltak a hetet kezdő beszélgetős
reggeli közös bibliai csendességeink,
imaközösségeink ugyanúgy, mint a
bizonyságtételek és a sétálós beszélgetések a
szabadidő óráiban. 
Szolgálatok: Isten különös ajándéka, amikor
megengedi, hogy az éneklés szolgálatával legyünk
jelen egy-egy ünnepi alkalmon, Istentiszteleten. Így
énekelhettünk már a Református Zenei Fesztiválon
a MÜPÁ-ban, a Debreceni Nagytemplomban
nagytiszteletű Rápolty Dávidné esküvőjén, de
szolgálunk esküvőkön, keresztelőkön és a már

“Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét,
hirdessétek napról napra az ő szabadítását.”

96. Zsoltár 2.
Haas Éva                                                     



hagyományossá vált harmadik adventi
istentiszteleteken is.
Az idei évben pedig Isten még egy különleges
kirándulással is megajándékozott bennünket.
Orgonája felújításának 20 évfordulójára a nyírbátori
református gyülekezet Alföldy-Boruss Csillát,
orgonaművészt és egyben karnagyunkat hívta meg
az ünnepségre. Ő pedig, mert szeret annyira minket,
hogy művészi alázattal próbál belőlünk,
amatőrökből valóságos énekkart faragni, azonnal
megkérdezte, hozhatna-e még csekély 26 embert
magával. A nyírbátori gyülekezet bátorságának és
vendégbarát lelkének bizonyítéka, hogy nekünk is
örültek, így október elején az egész kórussal
nekiindulhattunk két és fél napra Kelet-
Magyarországnak. A dugóban többször elakadt,
majd a lerobbant busz miatt késő éjszaka megérkező
csapatot testvéri szeretet fogadta a késői óra ellenére
is. Vasárnap az istentiszteleten Nyírbátorban a
Báthori-család által fogadalmi templomként

megépíttetett csodálatos későgót templomban
énekelhettünk. A szombati napon pedig szó szerint
végigénekeltük Kelet-Magyarország e szegletét:
Tákoson és Csarodán, Szatmárcsekén a csónak alakú
fejfás református temetőben, a „KISHÁZ-ban” (ahol
házi lekvárt és csodaszép hímzéseket
vásárolhattunk), a Túristvándi vízimalomnál
hangzott fel az ének, és a buszon sem tudtuk
abbahagyni.
Énekeltünk, mert telítve voltunk a napfénnyel, a táj
kedvességével, a látott szépségekkel, a találkozások
örömével és mindezekért elsősorban Isten iránti
hálával. És mindezt az énekeinkben sokkal jobban el
tudtuk mondani, mint ahogy e sorok megpróbálják
ezt újra felidézni. 
Köszönjük Alföldy-Boruss Csillának hűséges,
odaadó, hol szeretettel, hol humorral korholó
munkáját, néha meglepő gyakorisággal elejtett
dicséreteit. Istennek pedig legyen mindezért hála és
dicsőség! 

Simon László vagyok ez év
február 15-től a gyülekezet

egyházfi szolgálója, 48 éves
múltam, nős vagyok és jelenleg
két gyermeket nevelünk.
Kelenföldre 2013-ban érkeztünk. 
A tavalyi év nyári és még az előtti
időszakában a hirdetésekkor
többször elhangzott, hogy
egyházfit keresnek. Vajon nekem
szól ez? Ez az ige bátorított:
„Az embernek az értelme terveli
ki útját, de az Úr irányítja járását.”
Így történt, hogy én
megterveztem, jelentkeztem, de
az Úr irányította a járást, mert már
valaki megelőzött és jelentkezett
egyházfinak. 
Nem értettem, csalódott voltam,
akkor mégis más lenne az Úr
akarata velem? A püspök úr
tanácsa volt, hogy a szakmámban
lépjek tovább és elkezdtem a
gázszerelő mesterképző iskolát.
Eltelt egy pár hónap, éppen
kezemben volt az oklevél, amikor
püspök úr kért, hogy mégis
jelentkezzek egyházfinak. Hát ezt
nevezem én az Úr igazgatásának!
Most már tudom, hogy az Úr

képzett ki, hogy legyek
felkészülve a gyülekezet
kazánjához is.
A kazánunk, ami a templom
fűtését biztosítja, egy öreg
gőzkazán, hatalmas fogyasztással,
és hatalmas méretekkel. Egy ilyen
korú kazán már nem csak
szerelőt, de egy kazánfűtőt is
igényelne. Eleinte a kazánajtó
repedt el többször is, ekkor
édesapámat hívtam segíteni, mert
az ajtaját két ember bírja el. Ezt
mindig kitisztítottuk,
meghegesztettük, mire rájöttem,
hogy a folyamatos tisztítás azért
nem megfelelő, mert a gyárilag
rajta lévő tolózárban elakad a
rozsdás szennyeződés. A kazán
üzeme alatt hetente
megközelítőleg negyed
kilógramm rozsda kerül ki a
csővezetékrendszerből, ami
belátható időn belül
kilyukadásokhoz fog vezetni. A
kazán visszatérő csővezetéke
teljesen korrodált volt, amit
nyáron kicseréltünk
édesapámmal. A kazánt és a
csőrendszert, ekkor áttisztítottuk.
A kazánt rozsdátlanítottuk, újra
festettük, de a töltőszivattyúja

már nem bírta a tisztított
rendszert ellátni megfelelő
mennyiségű vízzel. Ezért egy újat
kellett beszerezni. A szintezők
közül egyik sem volt olvasható.
vagyis nem volt mérhető
pontosan az üzem során
elfogyasztott víz. Az elmúlt évben
elhasznált napi 25-30 liter vizet, a
kicserélt csövekkel sikerült 5 liter
alá szorítani. Ez vízfogyasztásban
azért nem számottevő, de
hőenergiában már igen.
Az elmúlt hónapban több mint
1800 köbméter gázt használt el a
templom és az altemplom fűtése.
A közös gázóra miatt csak
becsülni lehet, hogy a gőzkazán
ebből 1300-1400 köbméter gázt
használ el. Jelenlegi küzdelmem a
kazánház vakolatával van, ami
lepereg a falról és elporosítja az
égést, lerontva ezzel az amúgy
sem gazdaságos üzemet. Egy
köbméter gáz elégetéséhez,
majdnem tízszer annyi levegőre
van szükség. Óriási légmozgásra
van szükség a kazánházban, az
elmúlt hónapban, akár 14000
köbméter levegő is kicserélődött.
Miért nem gazdaságos a
gőzkazán? Egy liter víz

Egy  évem Ke len fö ldön
Simon László                        



hőmérsékletének egy Celsius
fokkal való emelése 1 kcal
energiába kerül. Ez a szabály
egyszerűen és kiszámíthatóan
működik a forráspontig. A
forráspont átugrásához nem 1
kcal energiára van szükség a
halmazállapot változása miatt,
hanem további 317 kcal-ra. A
háziasszonyok már sokszor
tapasztalhatták, hogy a fazékban
lévő víz forráspontig
dinamikusan melegszik és utána
a forráspontnál (ami ott csak
felületi) megtorpan a folyamat.
Közülük a türelmetlenebbek
ilyenkor a gázra fogják, azzal is
van baj, de erről talán majd
később írok. Ahhoz, hogy gőzzel
fűtsünk, alapvetően több mint
négyszer annyi energiára van
szükség. Az egyházközség nem
fizethet magán személyként,
hanem a jóval magasabb közületi
díjat kell fizetnie.  A fűtési
rendszerben 340 liter víz van,
ebből 15 liter körüli mennyiség
alakul át gőzzé, a többi a
kazánházban marad, kicsiny
részében, mint a gőzből
visszacsapódott, a többi részében
a kazán túlmelegedés elleni hűtést
biztosítja. A lényeg az, hogy ez a
vízmennyiség tartós üzemben
eléri a 90 Celsius fokot, de nem

vesz részt a templom fűtésében. A
gőzkazán előnye, hogy kicsi
radiátorokkal is képes nagy
helyiséget felfűteni. Több
gyülekezeti taggal is találkoztam,
akiben félelem volt az elöregedett
kazán felrobbanásával
kapcsolatosan. A kazán
működése biztonságos, az összes
biztonsági beavatkozó szerkezete
jól működik.  Az altemplom
fűtését egy hagyományos FÉG
kazán látja el, amiben egy
egyfokozatú két pont vezérélésű
égő van, ami annyit jelent, hogy
vagy teljes lánggal, működik vagy
nem. Nincs átmeneti fokozata.
További hátrányt jelent a füstgáz
elvezetése miatt egy 10 méter
feletti kéménnyel lehetett
megoldani, aminek kifűtése a
működési energiának több mint a
felét kiteszi.    
Az idei fűtési szezon során
minden rendezvényen lehetett
biztosítani a kellő hőmérsékletet,
de a rendszernek vannak olyan
pontjai, amire kívülről sincs
rálátásom. Az altemplom
mennyezetén lévő csöveket a
felújítás során gipszkartonnal
teljesen elburkolták, így csak
sejtjük, hogy az idő rozsdafoga ott
is pusztít. 
Mi tehát a teendőnk?

Elsődlegesen legyen egy bátor
tervünk az új és gazdaságos fűtési
rendszerről, ami ellátná a
templomot, altemplomot,
cserkészszobát és a hivatalt, sőt a
mellette levő szolgálati lakásokat.
Olyan kazánunk is lehetne, amely
el tudná látni az egész
Medgyaszay ingatlant.
Szeretném, ha elsődlegesen
tervünk lenne egy új fűtési
rendszerről, ami egyben tudná
ellátni a templomot, altemplomot,
cserkészszobát és a hivatalt a
mellette lévő szolgálati lakással. A
klímaváltozás miatt nem úri
huncutság, ha ezeknek a
helyiségeknek a hűtését is
megoldanánk.
Szoktunk imádságban gondolni
az unió keresztyénellenességére, a
Trianonkor elcsatolt
országrészekre, amit jól is
teszünk, de szeretnék szíveket
gyújtogatni arra is, hogy
visszakerüljenek a templomhoz
nemcsak építészetileg tartozó
épületek és a teljes földterület.
Nagyon fontosnak tartom, hogy
az eziránti vágy legyen meg minél
többünkben. A kazánház, mint
helyiség méretében alkalmas,
hogy a teljes gépészetét ellássa az
épületeknek.

Gyülekeze t i  k i rándulás
DÉL -ERDÉLYEN  ÁT  AZ  AL -DUNÁRA
Va jdahunyadtó l  a  Kazán - s zorosok ig

Időpont: 2016. szeptember 8 - 11. (3 éj, 4 nap)

Utazás: magas komfortfokozatú, légkondícionált
autóbusszal.

Szállás: 1. éj Csernakeresztúron, a Vajdahunyad
várának szomszédságában található, dévai
csángók lakta magyar faluban, magyar
családoknál kétágyas szobákban, ahol 4, esetleg 6
főre jut egy fürdőszoba. 2. és 3. éj Herkulesfürdőn
a Hotel Ferdinand*** kétágyas, fürdőszobás
szobáiban.
http://www.hotel-ferdinand.ro/

Ellátás: félpanzió, az 1. napi vacsora és 2. napi

reggeli a vendéglátó családoknál
Csernakeresztúron, valamint 2. és ,3. napi vacsora
felszolgálással és 3. és 4. napi reggeli büféasztalról
Herkulesfürdőn, a Hotel Ferdinand éttermében.

Program:
1. nap: Találkozás 2016. szeptember 8.-án 06.45-
kor Budapesten az Alle előtti technikai
parkolóban. Indulás 07.00-kor. Utazás
megszakításokkal Nagylakon keresztül Aradra,
ahol egy belvárosi séta keretében ismerkedünk
meg történelmünk szomorú emlékű, fontos
városával. Innen továbbutazunk
Csernakeresztúrra. Amennyiben időnk engedi és
nyitva találjuk, akkor Marosillyén megállunk



Bethlen Gábor szülőházánál is. Estére
megérkezünk Csernakeresztúrra, ahol elfoglaljuk
szállásunkat a magyar családoknál, s vacsora után
még kellemesen töltjük el az estét.

2. nap: Reggeli után elbúcsúzunk
vendéglátóinktól a közeli Vajdahunyad várának
megtekintésére – mely Erdély és talán az egész
történelmi Magyarország legimpozánsabb és
leginkább épen megmaradt gótikus várkastélya -
indulunk. Innen továbbutazva Karánsebesen egy
pihenőre megállunk, majd a késő délutáni
órákban Herkulesfürdőre érünk. A szállásunk
elfoglalása után még marad idő vacsora előtt egy
fürdésre is a szálloda medencéjében.

3. nap: Reggeli után Orsovára utazunk, ahonnan
délelőtt kb.4 órás időtartammal Al-Duna-i
hajókiránduláson veszünk részt a Kazán-
szorosokban. A hajókirándulást egy ebéddel
koronázzuk meg. Kikötés után a Duna parton
autóbuszunkkal a 15 kilóméterre lévő
Vaskapuhoz utazunk. Innen már visszaindulunk
Herkulesfürdőre, mely az Osztrák-Magyar
Monarchia egyik leghíresebb, legdivatosabb
fürdőhelye volt.Még Ferenc József is gyakran

látogatott ide. Egy séta keretében
megismerkedünk a szebb napokat látott, patinás
óvárossal, vagy aki már elfáradt, felfrissülhet a
szálloda fürdőjében . Vacsora után jut idő és
lehetőség egy kis hangulatos időtöltésre is.

4. nap: Reggeli után kiköltözünk a szállodából,
hazafelé indulunk, de közben még Temesvárt is
útba ejtjük egy városnéző séta erejéig. Ezután már
hamarosan a határt átlépve néhány technikai
megállás után az esti órákra Budapestre érünk.

Részvételi díj: 47.900,-Ft, mely tartalmazza az
utazás, a szállás, a félpanziós ellátás, az
idegenvezetés költségeit, de nem tartalmazza az
Al-Duna-i hajókirándulás, a hajón elfogyasztásra
kerülő ebéd és az esetleges belépők árát, melyre
25,-EUR-t és kb. 70,-RON-t célszerű számítani.
Jelentkezéskor befizetendő előleg 20.000,-Ft, a
hátralékot 2016. augusztus 8-ig kérjük befizetni!
Az utazás, - melyre jelentkezéskor útlemondási-,
indulás előtt baleset-, betegség-,
poggyászbiztosítás köthető - csak kellő számú
jelentkező esetén valósul meg! Egyágyas felár:
14.000,-Ft

Kelenföldi Barokk Esték 2016-ban
2016. január 23. szombat 17:00

ALFÖLDY-BORUSS CSILLA

ORGONAHANGVERSENYE

u

2016. február 20. szombat 17:00

VADÁSZ ATTILA

ORGONAHANGVERSENYE

u

2016. március 19. szombat 17:00

JOHANN SEBASTIAN BACH:JÁNOS PASSIÓ

ELőADJÁK A MAGYARORSZÁGI

BAPTISTA EGYHÁZ ÉNEK ÉS ZENEKARA 

VEZÉNYEL OLÁH GÁBOR

u

2016. április 23. szombat 17:00

MALI KATALIN ORGONAHANGVERSENYE

u

2016. május 21. szombat 17:00

HOCK BERTALAN ORGONAHANGVERSENYE

2016. június 11. szombat 17:00

ALFÖLDY-BORUSS CSILLA 

CSEMBALÓ ÉS ORGONAHANGVERSENYE

u

2016. szeptember 17. szombat 17:00

ORGONAHANGVERSENY

u

2016. október 15. szombat 17:00

ALFÖLDY-BORUSS ESZTER

FUVOLAESTJE

u

2016. november 12. szombat 17:00

ALFÖLDY-BORUSS CSILLA

ORGONAHANGVERSENYE

u

2016. december 3. szombat 17:00

JOHANN SEBASTIAN BACH KANTÁTA EST

ELőADJÁK A LUTHERÁNIA ÉNEK ÉS

KAMARAZENEKARA  

VEZÉNYEL KAMP SALAMON



Befizetett adónk kétszer 1%-ról ebben az évben is rendelkezhetünk. 1%-kal valamelyik egyházat támogathatjuk
(nem gyülekezetet!), másik 1%-ot pedig közhasznú intézmény (alapítvány) támogatására fordíthatjuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyilatkozat formai követelményei szigorúak: a szabálytalanul kitöltött rendelkező
nyilatkozat érvénytelen, így a kiválasztott szervezetnek szánt juttatás elvész. Hogy a rendelkezés célhoz érhessen
kérjük, hogy körültekintően járjanak el a nyilakozat kitöltésekor!

A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066
Kelenföldi Refomátus Gyülekezeti Alapítvány adószáma: 18232118-1-43

www.kelenref.hu

Budapest-Kelenföldi Református Egyházközség

Az adó kétszer  1%-áról

1117 Budapest, Október 23. u. 5.

tel/fax: 209-63-61

kelenref@t-online.hu

banksz.szám:11711034-20021159

december 24. csütörtök 16:00 Istentisztelet

december 25. péntek 09:00 Úrvacsorás Istentisztelet

                      11:00 Úrvacsorás Istentisztelet

                      17:00 Úrvacsorás Istentisztelet

december 26. szombat 10:30 Úrvacsorás Istentisztelet

december 27. vasárnap 09:00 Istentisztelet

                      10:30 Istentisztelet

december 31. csütörtök 17:00 Óévzáró Úrvacsorás Istentisztelet

január 1.       péntek 10:30 Úrvacsorás Istentisztelet

Ünnepi istentiszteleti rend

2016. január 14. csütörtök 18:00

AZ ELőADÁS CÍME MÉG NEM ISMERT

Kelenföldi  I rodalmi Esték

2016. január 28. csütörtök 18:00

AZ ELőADÁS CÍME MÉG NEM ISMERT

Életre Kel tet t  Történelem

Krisztus szövetségében élők imahete
január 4.        hétfő 18:30 Istentisztelet

január 5.       kedd 18:30 Istentisztelet

január 6.       szerda 18:30 Istentisztelet

január 7.       csütörtök 18:30 Istentisztelet

január 8.       péntek 18:30 Istentisztelet

január 10.     vasárnap 09:00 Úrvacsorás Istentisztelet

                      10:30 Úrvacsorás Istentisztelet


