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BÉKESSÉG NÉKTEK
A Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség Hír levele
1517. október 31 •
Az egyház reformációjánaknapja.
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ut
A keresztyén egyházban különösen az 1500-as évekre, akkor
tihug Etuůu
még csak a római katolikus felekezet létezett, mindig volt olyan
törekvés, hogy ne megújulást, hanem az egyház teljes változását
munkálják. Az egyházi vezetők nagy része, már régen elfordult lstentől, ezért a változást akarók törekvéseit mindig kemény kézin ptinrtpia
zel törték meg. Különösen a pápák gondolták azt, hogy ha bármilyen változás jön, akkor annak ők lesznek az első áldozatai.
üľobfaůÜ
A hatalom megtartásának akarata mindent felülírt. Sokan, sőt
az egyházi alsópapság között egyre többen látták azt, hogy a lelki
helyzet tarthatatlanná vált. Az emberek igazán szívből arra vágytak,
hogy az életüket Isten mércéjéhez, a Szentírás szavához mérjék.
Ľ:tt
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Csakhogy a Bibliát nem tudták olvasni, mert csak 1-1, kézzel mátt bttäia
solt pédány volt a legnagyobb kolostorok könyvtárában, az is a falhoz láncolva. A szerzetesek, papok tudták olvasni, de nem nagyon
olvasták. Voltak kivételek, mint a Wittenbergben szolgáló Luther
Márton szerzetes. Nekünk természetes, hogy különböző nyelven,
quiĽt
fordításban, formátumban, akár interneten is, de olvashatjuk a
Biblia szövegét. A középkorban azonban nem így volt. 1455-ig
nem volt könyvnyomtatás, csak azután, hogy Guttenberg felfedezte és kidolgozta a nyomtatás technikai feltételét.
Isten gondoskodó szeretete nyomán került nagy
példányszámban, a világon először egy nép nemzeti nyelvén (németül) az emberek kezébe a Biblia.
Erina

Guttenberg első nyomtatottlatin nyelvoJános evangéliuma
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A szentírás tanítása alapján 4 reformátori alapelv lett a támasza
a középkori protestánsoknak. Az ítélet alóli megmenekülés kérdésére világos választ adtak: Az nem kerül Isten jogos ítélete alá, a
bűneset következménye miatt, aki hisz Jézus Krisztusban. Vagyis
egyedül a Krisztusba vetett hit az alapja a bocsánatnak. Latinul:
Solus Christus. Nincs más megváltó, vagyis nincsenek u.n. „társmegváltók”. Sem a szentek, sem Jézus édesanyja Mária, akit egyébként szerettek és tiszteltek a reformátorok is engedelmessége miatt-nem közbenjáró Isten és az ember között. Senki nem
veheti át jézus helyét és küldetését: 1 Tim.2,5-6
egy az Isten,
egy a közbenjáró Isten és ember között, az ember KrisztusJézus,
aki váltságul adta önmagát mindenkiért..."A Biblia tehát azt tanítja, hogy csak Jézus tud segíteni rajtunk. Aki Isten igéje szerint
akarja berendezni az életét, annak ezt az igazságot komolyan kell
vennie és el kell fogadnia. „Nincs más...", ha pedig nincs más, akkor ez nem vita kérdése. Egy közbenjáró van, az a Jézus, aki testté
lett és testben meghalt értünk a kereszten. A 2. alapelv az volt: Egyedül kegyelemből van üdvösségünk. Latinul: Sola Gratia. Az ítélet
alóli megmenekülés nem a mi érdemünk és nem cselekedhetünk
egész életünk során sem annyi jót, hogy az érvényes„fizetőeszköz”
lehetne Isten előtt. Isten Fia keresztjére néz és áldozata érdeméért
megkegyelmez mindazoknak, akik hisznek Jézusban. A kegyelem azt
jelenti: nem azt kapom, amit érdemlek, hanem azt, amit nem érdemlek.
Az Ef. 2,8-ban így olvassuk: „. .kegyelemből van üdvösségetek hit által,
és ez nem tőletek van: Isten ajándéka, nem cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedhessen," A 3. alapelv: egyedül hit által van üdvösségünk.
Latinul: Sola Fide. Ezt azt jelenti, hogy aki valóban hisz Jézusban, az
nem úgy csinál, mintha hinne, hanem Isten Szentlelke termi benne a
hit gyümölcsét. Gal. 5,22. Nem jó vallásos, vagy vallásosabb lesz, hanem Istenben hívő keresztyén. A hit az, ami az Istennél egyedüli "fizetőeszköz". A 4. amit a reformátorok hangsúlyoztak: Egyedül a Szentírásbó/ ismerhető meg Isten és Isten akarata, terve. Latinul:Sola Sciptura.
Vagyis a Biblia nem tartalmazza Isten szavát, hanem mindenestül Isten
szava. A Szentírás fogalmazása itt is világos és érthető: OA teljes Írás lstentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbitásra, az
igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden
(Isten szerinti) jó cselekedetre felkészĺtett legyen", 2 Tim. 15-17. Tehát
az egyházi hagyományok nem egyenrangúak Isten szavával. Ami nincs
benne a Bibliában az nem Isten szava, A középkori reformáció szerint
ami fontos a keresztyének számára, ez a 4 pont az, mint a hit alapja.
Amikor valakinek az életében ezek sorban megvalósulnak, azért egyedül
Istené a dicsőség: Latinul.' Soli Deo Gloria. Isten ajándéka minden. Vagyis
ha valaki komolyan akarja venni Isten akaratát és aszerint él, azért az a-

jándékozó Istené a dicsőség. Varga Róbert lelkipásztor.

Össze tudom kötni az életem az evangéliummal?
Az iGúságihéten a bitank magját boncolgattuk, Pál szeretett ifjú lelki gyermekének, Timóteusnak címzett
soraiáltaLMonty Taylor érzékletes képi fogalmazása sokaknak segítséget nyújthatott szívének meglátásáEnnek mentén szeretnék visszaidézni hallott gondolatokat, és az evangéliumerejét
ban,
megmutatni.A reformáció karakteres alaptételei között találjuk a hit általi megigazulásés a Krisztusban
való hit általi üdvözülés alapgondolatait. Ismerem mindezeket. Hűtlen szívem mégis cselekedni kíván,
megharcolni,teljesíteni, az élő Istent megnyerni. Adni valamit, mert várok valamit? Ha fel tudok mutatni valamit,akkor elfogad? Vele nem működik! Mert Ó előbb szeretett! I János 4, 19.„Mert mondom nektek, ha a ti igazságotokmessze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem
mentekbe a mennyek országába.” Mt. 5, 20. Mi az én igazságom? Ki az én igazságom? Ki tesz engem
igazi? Törvényt rendelt Isten, így közvetíti az Ö rendjét, elképzeléseit,védelmét. Ahhoz, hogy tisztában
Jegyekaaal, hogy kegyelemre szorulok, látnom kell az elveszettségemet. Látom a csődömet? Az erőlköködésemhiábavalóágát?„Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival,követtük a test
és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint éppen úgy, mint a többiek."
Efézus2, 3. Minden bűn Isten jogos haragját váltja ki! De a kereszten kitöltötte az Atya a bűn feletti harag ját Krisztusra, mert engem látott ott. Krisztus miatt vagyok elfogadott, szeretett, miatta van bűnbocsánatom,általa igazít meg az Atyám. Nekem adta az Ó igazságát! Ebben tellett kedve! Felemelte a
tekintetem, megcsillan mindezen a szemem? Szorongatja a szívem? „Nincs tehát már semmiféle kárhoztatóítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak.” Róma 8, l. „És titeket is, akik halottak voltatok
vétkeitekbenés bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk
mindenvétkünket. Eltörölte a követelésévelminket terhelő adóslevelet,amely minket vádolt, eltávolította
an az útból, odaszegezve a keresztfára.” Kolossé 2, 13-14. A törvény tükör, ami segít látni, szembe- nézni
magammal,azzal amilyen a szívem, de nem tud meggyógyítani.Szembesíta szükségemmel,a Jézusra
norultságommal. Mert az Ó kegyelmére, megváltására, szoruló bűnös vagyok.Két hatalmas háztömb
között kifeszítve látok egy kötelet. Egy rátermett, eltökélt jellem kész áttolni a kötél mentén egy talicskát a
magasban. Ki vállalkozna arra, hogy nem csak nézi a mutatványt, de utas is lesz ezen a szakaszon, tehát
helyet foglal a talicskában? Kész vagyok beülni? Van egy önként jelentkező, mégis csak akad! Miért?

Miért
ilyen vakmerően a talicskát tolóban? Hallatszika válasz: mert az én édesapám az, és bízom
benne! Kész vagyok beűlni a talicskába? Ismerem Ót ennyire? Ki visz át az életen? Tudok benne bízni?
Ismerem az Ó szerelmét felém? Ha megismerem, akkor tudok bízni benne. Nem vétkeim és bűneim
szerint bánik velem. A megfeszített Krisztuson keresztül lát az Atyám, aki elhordozta minden szégye-

nemet, bűnömet, álnokságomat. Szorongat ez a szeretet engem? „Veled van Istened, az Úr, ő erős, és
megsegít.Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked." Zofóniás 3, 17. Nem akkor
szeret és fogad el, ha megváltozom, hanem azért tudok változni, mert Krisztusban szeretett és elfogadott
vagyok.Megnyugodhatok az evangéliumban, mert a világmindenség Urának szeretett gyermeke vagyok.
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Az Idei őszi közös ifis program szalonnasütés lett volna,
ami helyett a hideg, esős és szeles idő miattcsapatversenyt
rendeztek nekünk a szervezők. Így történt,hogy egy októberi
beri szombaton két csapatban mérkőztünk meg egymással
különböző taktikai, gyorsasági és ügyességi feladatokban.
Ezek keretén belül például feltöröltüka templomegy részét
szőnyegekkel, amiken közlekedve el kellettjutni egyik pontból a másikba, megtanultunk pingpong labdákat fújva eljuttatni megdöntött asztalokon a célig és amőbáztunk pólókkal. Rendkívül sokat nevettünk magunkon és a kialakult
vicces helyzeteken is. Mindenki nagyon ügyes volt, Róbert
bácsi és az ifivezetök is beszálltak a játékba és drukkoltak is
nekünk. A sok játék és az ebédre rendelt pizzák elfogyasztása közben is jókat beszélgettünk egymással. Igazi közösségformáló alkalom volt ez, ahol nagyon Jól érezhettük ma
gunkat, és egymást is jobban megismerttik.
Hudák Zsófi, hétfői esti ifi

Szeretettel hívjuk a Nagykovácsi Református Egyház alkalmaira:
Október 31-én este 6,00 órakor emlékezés az 1517-es egyházi reformációra
Hívluk p Naqykovó$$lReformátus Gyülekezet éllandó plkalmqírq
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Minden vasárnap: 10.00 ó.

tenis I
Minden vasárnap: 10.00 ó.

Csütörtökön, 18.00 ó.

Plblioórp:
Csütörtökön, 18.30 6.

Otvac$orqosztds:
Hónap utolsó vasárnapján és
egyházi ünnepnapokon,10.00 ó.

Hétköznapi itlú$óqĺ óra:
Minden hétfőn, 18.30 ó.
Imaterem

Hétvéqi ifiůséqi óra:
Vasárnap, 17.00 ó.

Presbiteri/férfi Plbliqóro.•
Minden hónap utolsó szom-

GyPlekezet/ imaközösség:

batján, 17,00 ó.

Konfirméciói előkészítő:
Vasárnap, 16.00 ó.

Leqíflabbak ifiúsóqi óró(q:
Vasárnap, 16.00 ó.

Felnőtt hitoktqtó$:
Csütörtökön, 19.30 ó,

Női Píbliaéra:
Minden hónap utolsó szombatján, 17.00 ó.

Énekkqripróba minden vqsórnqp % 9 -től

A vasárnapi istentisztelet Ideje alatt
gyermekmegőrzést biztosítunk a templom
északi emeletén, 1-6 é.-nek.

Személyes beszélgetés a
lelkipásztorral:

20 9175 888

26

A gyölekezet bontapja: refnagykovacsi. hu, ott a korábban elhangzott Igehirdetések b meghatlgathatók.

Templomés lelkészi Hivatal:
Nagykovócsi,Dobos Kórotytér 1. A gyülekezetetkizárólag adományokból,
és o templombajórók odakozósóbóltartjuk fenn. Van lehetőség nyugta ellenébenistentiszteletelőtt és utón
befizetéssel, vagy a gyülekezet bankszómlôjóra utalóssal hozzójótulni a fenntartóshoz Pilisvötôsvór és Vidéke
Takarékszövetkezet, 2094, Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 67. Szómlaszómunk: 65 70

86-2012 9294.

Adományaikat kôszönjůkl Varga Róbert lelklpógtoľ és a Presbitérium

2019. október 20-án ünnepeltük a gyülekezet 70 éves fennállását.1949ben épült az imaház. Mivel a faluba folyamatosan költöztek református
családok, felmerült az igény: épüljön fel egy nagyobb templom. Isten kegyelméből 2012 novemberében volt az új templom felszentelése. Az
idei nyáron válhatott valóra az is, hogy a Nagykovácsi Missziói Egyházközség önálló anyagyülekezetté vált. Jó volt együtt lenni és hálát adni a megtelt templom közösségével Isten cselekedeteiért, csodáiért.

