
November 

1. November 2. 16.30 – Presbiteri gyűlés 

2. November 13. – Budakeszi: kórustalálkozó 

3. November 15. 16.30 – Presbiteri bibliaóra 

4. November 19. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

5. November 21. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

6. November 28. – A délelőtti istentisztelet után Szabó András előadása: 
Ádvent a festészetben; gyülekezeti ebéd 

 
 
 

 
 
 
 

Közlemény 

Kedves Testvérek! – A romló járványügyi adatok következtében a 
presbitérium azt javasolja, hogy csak a beoltottak jöjjenek templomba. 
Biztonságunk érdekében még nekik is szeretettel ajánljuk zárt térben az 
orrot és szájat eltakaró maszk viselését. Szükség esetén a templom 
bejáratánál szájmaszkokkal tudjuk segíteni az istentiszteletre érkezőket. 
Ugyanitt kézfertőtlenítőket helyeztünk el. Figyeljünk a távolságtartásra. 
Vigyázzunk egymásra! (A vasárnapi igehirdetések továbbra is megtalálhatók 
az interneten. Ezt kell beírni a keresőbe: Református Honvéd tér – You 
Tube.) 

 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2021. november 7. 

5.  szám 

www.honvedter.ref.hu 

Evilágból a túlvilágra 

(Gonosztevő:) „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te 
királyságodba! Jézus így felelt neki: Bizony mondom neked, ma velem leszel 
a paradicsomban.” (Lk 23,42-43) 
„Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik 
Krisztus Jézusban vannak.” (Róm 8,1) 

Az egyik októberi bibliaórán arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mit 
gondolunk, mi történik a halálunk után. Én mint meggyőződéses optimista azt 
válaszoltam öntudatosan, hogy nem szoktam ilyen spekulációkkal foglalkozni. 
Most azonban a kultusszá vált halottak napja felfokozott légkörében mégiscsak 
megpróbálom megválaszolni a kérdést. 

A mi vezérfonalunk, a Biblia azt tanítja, amikor az ember meghal, teste 
porrá lesz, lelke pedig visszatér Istenhez, adományozójához (Préd 12,7), és 
ugyanakkor mindnyájunkat Teremtőnk elé hív (Ám 4,12). Miért van szükség erre 
az elkerülhetetlen találkozóra? A bűn miatt minden ember Isten ítéletére számíthat: 
„… elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik” (Zsid 
9,27) 

A hívő azonban oltalmat talál Jézus Krisztusban, mert bűneinket Ő már 
felvitte a keresztre. Akik a Megváltót választják, azoknak nem félelmetes a jövő. A 
halál, a földi élet vége, egyben átlépés számukra Jézus világába, ahol az örök életre 
való feltámadást várják. 

Isten Igéje nem írja le pontosan azt a helyet, ahol a lelkek várakoznak. 
Elménk és ismereteink végessége pedig nem teszik lehetővé, hogy ezt 
kispekuláljuk. A keresztyén embernek azonban megvan a bizonyossága, hogy ezzel 
a „nagy átlépéssel” közvetlenül Jézus elé kerül: „… aki hallja az én igémet, és hisz 
abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy…” (Jn 5,24). 

A nagy utazásokra gondosan fel szoktunk készülni. Az odaátra való 
készülődésükben elengedhetetlen, hogy rendezzük a kapcsolatunkat Istennel. Most 
még van rá lehetőségünk, mert szerető Atyánk „azt akarja, hogy minden ember 
üdvözüljön” (1Tim 2,4).      Nemes Gábor 

https://www.youtube.com/channel/UCKS1XeBf6oQtb89jJ62rZKw
https://www.youtube.com/channel/UCKS1XeBf6oQtb89jJ62rZKw
http://www.honvedter.ref.hu/


5 ok arra, hogy újra felfedezzük a Miatyánkot 

Az egyik legismertebb és leggyakrabban elmondott imádság az Úr imája 
(Miatyánk), melyet a történelmi egyházak előszeretettel alkalmaznak liturgiájukban. 
Időnként azonban megjelenik modernebb, neoprotestáns és evangéliumi 
közösségek istentiszteletein is. Arról nem is beszélve, hogy az Úr imája gyülekezeti 
és felekezeti hovatartozástól függetlenül része lehet az egyéni imaéletnek is. 
Gondoljuk hát át együtt, miért is lehet hasznos, ha imaéletünk részévé tesszük a 
Miatyánkot. 
 

1. Maga Jézus tanította 
Jézus imaélete különleges volt, mert személyes kapcsolat fűzte őt a mennyei 
Atyához. Mivel a tanítványok eddig még ehhez hasonlót nem láttak, ezért kérték 
meg őt, hogy tanítsa őket ugyanilyen személyes, közvetlen és meghitt módon 
imádkozni Istenhez. Lukács így számol be erről evangéliumában: “Történt egyszer, 
hogy valahol éppen imádkozott, és amint befejezte, tanítványai közül az egyik azt 
mondta neki: Uram! Taníts meg minket imádkozni…” (Lk 11:1-2, KNB [3]). Jézus 
pedig eleget tett a kérésüknek, és elmondta nekik ezt az imát (Mt 6:9-13, Lk 11:2-
4). Annak ellenére, hogy Jézus nem azt mondta, hogy ezt imádkozzátok, hanem azt, 
hogy így imádkozzatok, mégis ez az az ima, melyre ő maga tanított minket. Amikor 
személyes imaéletünk részévé tesszük, akkor biztosak lehetünk benne, hogy azt az 
imádságot mondjuk, amelyre Urunk, Jézus Krisztus tanított meg minket. 
 

2. Az első keresztények is imádkozták 
Ha személyes imaéletünkben használjuk az Úr imáját, akkor lelki közösségben 
vagyunk az első keresztényekkel, akik szintén imádkozták azt.  Kr. u. 150 előtt 
keletkezett a Didakhé, mely az őskeresztény egyház életébe enged bepillantást. 
Számos gyülekezeti témát tárgyal, többek között a bemerítés és az úrvacsora 
módját. És utalást tesz a Miatyánkra is, és utasításba adja: “Ne imádkozzatok úgy, 
mint a képmutatók, hanem úgy, ahogyan az Úr parancsolta evangéliumában, így 
imádkozzatok… [Itt közli az Úr imádságát, majd hozzáteszi:] Naponta háromszor 
imádkozzatok így” (Didakhé, VIII. 2-3. [4]). Az ősi keresztény gyakorlat része volt 
tehát az egyéni és a közösségi imádkozásnál is a Miatyánk elmondása. 
 

3. Vezet minket az imádságban 
Néha hajlamosak lehetünk belemerülni saját gondolatainkba, és imádság közben is 
könnyen elkalandozunk. A Miatyánk a segítségünkre lehet abban, hogy 
imádságunkban figyeljünk a megfelelő fontossági sorrendre. Nem engedi, hogy 
imánkat saját kéréseinkkel kezdjük, hanem figyelmünket a szerető mennyei Atyára 
irányítja, és nevének dicsőségét, akaratának megvalósulást saját kéréseink 
beteljesedése elé helyezi. Ha épp nem tudjuk, hogy hogyan és miért imádkozzunk, 

engedjük, hogy Jézus visszavezessen minket az Istennel folytatott párbeszéd 
forrásához. 
 

4. A sokszínű imaélet része 
Imaéletünk — bármilyen meglepő is — nem csupán személyes kéréseinkből és a 
másokért való közbenjárásból áll. És nem is csupán az általánosan elterjedt 
monologikus formában lehet imádkozni (amikor elmondjuk kéréseinket és 
gondolatainkat Istennek, majd abbahagyjuk, mielőtt lehetőséget adtunk volna neki 
arra, hogy válaszoljon). Az imádságnak több formája is létezik (pl. kötött 
imaformák, spontán imádság, kontemplatív ima, csönd). Ahelyett, hogy csak az 
egyik mellett tennénk le a voksunkat, érdemes a maga helyén és idején többet is 
gyakorolni, hogy imaéletünk színesebb, Istennel való kapcsolatunk pedig mélyebb 
és tartalmasabb lehessen. 
 

5. Közösségi élményt nyújt 
Akkor, amikor nem egyénileg, hanem közösségben imádkozzuk, a közösség 
megélését is erősíti. Amikor imaközösségben vagyunk, és egymás után 
imádkozunk, áment mondunk egymás imádságára. Ilyenkor egyikünk imádkozik, a 
többiek pedig mellette állnak az imádságban. Egy ilyen imaközösségnek méltó 
befejezése lehet az, amikor mindannyian egyszerre, együtt, egy szívvel és egy szájjal 
mondjuk el az Úr imáját, és egyszerre szólítjuk meg a közösség Urát, azaz a mi 
Atyánkat. 

(Forrás: Imasarok - https://imasarok.wordpress.com/2020/12/26/5-ok-arra-
hogy-ujra-felfedezzuk-a-miatyankat/) 

 

 

https://imasarok.wordpress.com/2020/12/26/5-ok-arra-hogy-ujra-felfedezzuk-a-miatyankat/
https://imasarok.wordpress.com/2020/12/26/5-ok-arra-hogy-ujra-felfedezzuk-a-miatyankat/

