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Áhitat
„Bepólyálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.” (Lk 2,7)

Az életünkben nagyon sok minden kap helyet. Van családunk, 
van otthonunk, munkánk, kapcsolataink, kedvteléseink, kedvenc 
tárgyaink, tudásunk, információnk a világról. Talán ez utóbbiból 
akad a legtöbb manapság. Rengeteg hír, elmélet, tanítás, sok 
értékesnek tűnő, vagy éppen szemétre való információ jut el az agyunkig, szívünkig, 
a lényünk mélyéig. Ezek mennyisége, életünkre gyakorolt hatása jószerivel feldol-
gozhatatlan. Van ennek az információdömpingnek egy szomorú következménye: a 
szívünkben nem marad hely az igazán értékes és szükséges híreknek, kincseknek. 
József és Mária egyre csüggedtebben kerestek egy alkalmas helyet, ahol gyermekük 
megszülethet. Minden kényelmes, jól felszerelt, összkomfortos vendégfogadó azonban 
már tömve volt. Teltház Betlehemben. A megszülető Megváltónak, a Gyermeknek, 
akinek az „uralom a vállán lesz” a prófécia szerint, már nem maradt hely. Zsúfolt 
fogadók, házak, zsúfolt szívek. Vajon van-e még hely a szívünkben? El tudjuk-e en-
gedni kényelmes életünk zsúfoltságát, hogy egyszerűségünk, alázatunk, tisztulásra 
vágyó lelkünk szalmaillatába megérkezhessen a Messiás? Jézus Krisztus keres min-
ket, mert tudja, hogy az embernek valójában nem rengeteg információra, hanem az 
ÖRÖMHÍRre van szüksége! 

Kovács Gergely

Ábrahám hite
Pontosan fél évig olvastuk, elemeztük, értelmeztük szerdai bib-
liaóráinkon a közel 4000 évvel ezelőtt élt Ábrahám történetét 
( I.Mózes 12-25.) Ábrahámot a Szentírás a hit példaképei közt 
tartja számon. Talán az időbeli nagy távolság, és Istennel való 
szoros kapcsolata magasztosítja alakját márványszoborrá”. Ta-
nulmányaink során megelevenedett ez a szobor. Világossá vált 
előttünk, hogy ez az élettörténet nemcsak egy Ábrahám nevű, 
igen régen élt ember története, hanem a mindenkori hívő emberé, benne mindegyi-
künk önmagára ismerhet. Ahogy Ábrahámmal bánik Isten, Ahogy ő viszonyul az 
Úrhoz, ahogy engedelmeskedik vagy elbukik, ahogy próbára teszi, majd megáldja 
Isten, lépten-nyomon azt látjuk, hogy itt rólunk van szó, és így személyessé válik 



számunkra az üzenet.Ábrahám élete tulajdonképpen akkor kezdődött, amikor Isten 
szólt hozzá (jóllehet már 75 éves volt) Mint ahogy ahhoz is, hogy ez az egész teremtett 
világ egyáltalán létezhessék, az kellett, hogy Isten szóljon, mondja azt, hogy LEGYEN! 
De minden ember igazi élete is, (aminek célja, értelme van) akkor kezdődik, amikor 
Isten megszólítja.Isten Ábrahámot nagy feladatok elvégzésére választotta ki, melyeket 
csak hittel járva, teljesen Istenre utalva, Rá támaszkodva lehetett megvalósítania. Ott 
kellett hagynia egész régi életét, rokonságát: „És elindult, nem tudva, hova megy.” 
Isten szövetséget kötött vele, megígérte neki, hogy megsokasítja, s leszármazottain 
keresztül a világ minden nemzete áldott lesz. Így jövendölte meg az Ábrahámtól Dá-
vid vonalán származó Messiást. Ábrahám jól reagált Isten szavára; hittel és azonnal 
engedelmeskedett, még késő öregkorában kapott, egyetlen fiát is kész lett volna fel-
áldozni. Jutalma az ígéret volt, beteljesedését nem érte meg. Mégis elhitte, hogy igaz, 
mert Isten mondta. Élete engedelmes élet volt, - kudarcai ellenére - Isten akaratára 
beállított életet élt. Története azért olyan tanulságos, mert a hívő ember életének szinte 
minden problémája előkerül benne : engedelmessége, engedetlensége, Istennel való 
szövetsége, hitben járása, családi élete, másokért való könyörgése.

Jókuti Ferenc és Zsuzsa

Fiatal felnőttek bibliaköre
Zsoltárok 1:1-2„Boldog ember az aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a 
vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörkö-
dik, és az Ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.”Hogy is telnek a napjaink? Általában 
rohanással. Reggel csörög az óra, ideje felkelni! Próbáljuk kihasználni az utolsó percet 
is a puha, meleg ágyban, hogy ne kelljen indulni. Végül mégis elkezdünk öltözködni, de 
ilyenkor már igyekezni kell, mert késésben vagyunk. Gyorsan megisszuk a tejeskávét, 
elköszönünk a családunktól és rohanunk a villamoshoz. Közben plakátok, hirdetések, 
reklámok ezrei próbálnak megfogni bennünket. A munka után ismét sietünk haza, 
otthon várnak a ház körüli teendők. Váltunk néhány szót a férjünkkel, feleségünkkel. 
hogy kinek milyen volt a napja és fél 10 körül (ha szerencsénk van) ismét lefekszünk. 
Egyszóval nehéz elcsendesednünk. Nagy ajándék volt számunkra a hidegkúti gyüle-
kezet, ahol igazi családtagként fogadtak minket. A vasárnapi istentiszteleteken kívül 
kedd esténként pedig szűkebb körben beszélgethetünk velünk hasonló korúakkal 
Istenről. Jó rádöbbeni, hogy ugyanaz az igeszakasz kinek-kinek mást jelent, mással 
szólít meg. Jó tanulni egymástól, alázatot figyelmességet, türelmet, kitartást és még 
sorolhatnám. Jó kiszakadni a hétköznapok sűrűjéből és kettesben lenni a Jóistennel. 
Jó, hogy van egy ilyen közösség. (És hogy tagjai lehetünk…)

Sokszor hallottuk prédikációkban, és talán érezzük is, hogy a ma emberének fel-
gyorsult világában nehéz találni akár egy csendes 10 percet is. Amikor ténylegesen 
megnyugodhatunk, megpihenhetünk. És talán még nehezebb találni olyan alkalmat, 
amikor az Úristen szól, hozzánk és van is erőnk meghallgatni az Ő tanítását. Pedig 
megéri Őt hallgatni. Amikor Budapestre költöztünk, egy idő után éreztük, hogy a 



világi dolgok úrrá lesznek rajtunk, és sokszor tanácstalanul álltunk, nem találtuk a 
kivezető utat. Hiába vettünk részt rendszeresen az istentiszteleteken, lelki tartaléka-
ink gyorsan kimerültek. Jó lett volna megpihenni a hétköznapok rögös útjain. Erre a 
pihenésre nyílik alkalmunk kedd esténként a fiatal felnőttek bibliakörében. Hálásak 
vagyunk Piroskának és Lacinak, hogy hétről hétre estéiket feláldozva összegyűjtenek 
minket és segítenek megérteni miként szól hozzánk az Úr. Hálásak vagyunk azoknak, 
akik eljönnek és együtt közösen imádkozva, beszélgetve próbáljuk meg kitalálni, hogy 
hogyan tudnánk az elhangzott igét mindennapjaink energiaforrásává tenni. Köszön-
jük, hogy egymás véleménye által is építkezhetünk. És köszönjük mindazoknak akik 
imáikkal támogatják, és segítik fenntartani ezt az egyenlőre még kis csapatot, cserébe 
mindig jókedvet és fiatalos lendületet találnak körünkben.

Mészáros Péter, Mészárosné Kiss Boglárka

Ifi
Az ifi péntekenként 6 órakor kezdődik. Általában 8-15-en vagyunk. Kezdés-
képpen énekelünk az ifis-énekes könyvből 3-4 éneket. Majd felolvasunk egy 
igét, és beszélgetünk róla, mindenki elmondhatja a véleményét, hogy mit ér-
tett meg az igéből a saját életére nézve. A komoly beszélgetések mellett so-
kat nevetünk, humoros megjegyzések, történetek hangzanak el. Nemrég ér-
tünk egy sorozatnak a végére, aminek a címe: ,,Isten fegyverzetének felöltése» 
volt. Nem minden alkalom színhelye a templom, van amikor családoknál jövünk 
össze , házi-ifit tartunk. Filmvetítések és játéktanulások is színesítik az együttléteket. 
Azt hiszem a többiek nevében is mondhatom, hogy szeretünk együtt lenni, énekelni 
Istennek és hallgatni az Ő igéjét. Mindenkit szeretettel várunk, aki szeretné Isten 
üzenetét hallani és egy jó csapatba tartozni. 

Labancz Boróka

Halásztábor 2011
Egy héten keresztül Jézussal hajóztunk a tengeren, még ha ezt csak képletesen értettük 
is, és a tenger is „csak” a Genezáreti tó volt, ez az élmény mindannyiunkat elkísér. Még 
ebben a november-decemberi hidegben is melengeti szíveinket. Az idei tábor, ha lehet 
még népszerűbb volt, mint a tavalyi, a Kunmadarasi Gyülekezetből érkező vendégekkel 
együtt több mint hatvan gyermek vett részt a hétfőtől péntekig tartó foglalkozásokon. 
Ahogy napról napra összejöttünk a gyerekekkel énekelni, igét tanulmányozni, sok-sok 
közös felfedezést tenni, jókat játszani, egymást mélyebben megismerni, Jézussal egy 
hajóban evezni, megértettük mit is tesz Jézus halászává válni. Otthagyni mindent, és 
követni Őt. A gyerekek most is csapatokban, egymással versengve végeztek feladatokat, 
segítettek a konyhán, ahol a diakóniai csoport munkatársai, és önkéntesek végezték 
csendes de áldozatos háttérmunkájukat. Jézus a tanítványait tudatosan készítette fel 
arra, hogy „emberhalászok” legyenek. Ehhez hosszú időre, és sok megtapasztalásra volt 



szükségük. Láthatták, hogyan parancsol a szélnek, és miként engedelmeskedik Neki a 
tengeren a vihar. Ekkor még csak a kérdés volt bennük, „Hát ki ez, hogy a szeleknek és 
a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?” (Lk 8,25) A történetekről raj-
zok, képregény, sőt film is készült. És a közösen tanult énekek, és a „tábori egyenpóló” 
festés még közelebb hozott bennünket egymáshoz. A petpalackból készített halat egy 
forró délutánon megúsztattuk a Pesthidegkúti Halásztóban. Soha ekkora halat nem 
fogott ott még senki előttünk! Később a tanítványok, és közülünk is többen eljuthattak 
a felismerésre, „Valóban Isten Fia vagy!” (Máté 14, 33). Csak ez után volt lehetőségük 
felfogni, Jézusnak el kell vállalnia bűneik büntetését, a kereszthalált, és fel kell támad-
nia abból, hogy életük lehessen Őbenne, hogy valóban átélhessük, „Közel van az ÚR 
mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.” (Zsolt 145,18) Olyan közel, 
hogy szívünkbe fogadhatjuk. Amikor már testben nincs is velük Jézus, akkor értik 
meg, amit Péternek mond a sikertelen halászat után: „Nélkülem semmit sem tudtok 
cselekedni.” (Jn 15,5) Soha egyetlen utunkra sem érdemes Jézus nélkül indulnunk.

Scherman László

Galyatető
A mai rohanó világban szüksége van 
az embernek egy kis megállásra, csen-
dességre, hitében való megerősödésre. 
Ezért örültünk meg a lehetőségnek, s je-
lentkeztünk a galyatetői alkalomra. Egy 
kicsit tartottunk is tőle, hiszen nem rég 
kerültünk a gyülekezetbe,  gyakorlatilag 
nem ismertünk senkit, s ilyen összejö-
vetelen felnőtt fejjel nem vettünk részt. 
Kellemes meglepetés,  hogy ennek itt 
semmi jelentősége nem volt. Hamar 
oldottá vált a légkör, úgy éreztük, hogy 
részesei lehettünk és befogadtak a gyülekezetbe. Az együttlét igazi értékét a nagyon 
tartalmas áhítatok, igemagyarázatok, és ehhez kapcsolódó beszélgetések, valamint az 
úrvacsorás istentisztelet adta. Isten segítségével és lelkipásztorunk vezetésével úgy ala-
kult, hogy őszinte és bensőséges megnyilvánulások hangzottak el, amiről azt gondoljuk, 
hogy mindannyiunk hitét és meggyőződését erősítették A mienket személy szerint igen. 
Éreztük az ígéret beteljesülését, hogy „ahol nevében ketten hárman összejövünk,  Ő ott 
van közöttünk.» Ezen felül a szerencsés jó időben lehetőség nyílt gyönyörű kirándulás, 
múzeum és a recski tábor megtekintésére is. Ez számunkra különösen megindító volt, 
részben az előadó, részben a múlt történelmi emlékei és a helyszín , a mély kiváló lehető-
ségeit rejtő lehetőségei kapcsán. Számunkra felejthetetlenné vált az együttlét, s reméljük 
jövő évben is nyílik lehetőség a hitünk és a gyülekezet építésben való továbblépésre.

Virágh Sándor és Sándorné



Gyermekmissziós csendesnap
„Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk 
szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: „Engedjétek 
hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten 
országa.

Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, 
semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” 
Mk. 10.13-16 

Isten iránti hálával tekintünk vissza gyülekezetünk gyermekmissziójának idei tan-
évkezdésére. A nyár lazább időszaka után egy közös csendesnappal nyithattunk. A 
Vasárnapi Iskolai Szövetség, (VISZ) munkatársa, Draskóczy Gábor tartott számunkra 
egynapos „továbbképzést”. Sokunknak furcsa érzés volt az „iskolapadba” visszaülni, 
de perceken belül világossá vált, bőven van mit tanulnunk. Megtudhattuk, hogy 
a vasárnapi gyermekóra a gyermek életének csupán egy százhatvannyolcad része. 
Ennyit tölthet a gyermek azzal, hogy Isten Igéjével foglalkozik, és ezt is csak akkor, 
ha a gyermekmunkás erre teológiailag valóban felkészült, hittel és szeretettel az óra 
minden részletére kiterjedő figyelemmel kidolgozza a tanítást. Rengeteg praktikus 
tanácsot kaptunk, ötletekkel gazdagodtunk, a közös imádság, és együtt töltött idő 
megújította lelkesedésünket és elkötelezettségünket a gyermekmunka iránt.

Vincze Piroska

Soli Deo Gloria
Egyedül Istené a dicsőség. De mindenért. Azért is, hogy 1956. október 23-ára a Gulyás 
Lajos mártír református lelkipásztorról készült dokumentumfilmmel emlékezhet-
tünk. Nagy az örömöm, és köszönöm, hogy szolgálhattam vele. A világ azt mondaná: 
„megtalált a téma”, én hálás vagyok, hogy az Úr megajándékozott vele! Megismerhet-
tem egy felvidéki embert, aki református lelkipásztor, a sorsát, hitét, jellemét, szel-
lemét, családjának életét. Évekkel korábban olvastam a történteket. Megdobogtatta 
a szívemet, mert ez olyan, mint egy szerelem. De csak akkor bízott meg Isten a film 
elkészítésével, amikor alkalmasnak talált a feladatra, vagyis amikorra Ő felkészített. 
Miből áll ez? Engedelmesség Istennek és alázat a téma iránt. Igen, az Ő dicsőségére és 
embertársaim javára. Ez a célom. Ehhez kértem vezetést, erőt, ötletet és megoldásokat 
imáimban. Meg is kaptam. Ez úgy tűnik, nagyon könnyű, szinte semmit sem kell tenni. 
De igen! A legnehezebbet: az Ő akaratát megvalósítani. Ez a harc. Ha engedem magam 
befolyásolni, eltéríteni, fals, hamis lesz az alkotás. A kihívások legnagyobbika, hogy 
megismertethettem lányaival – akik 60 éven felüliek – édesapjukat. Ennek egyetlen 
útja az igazság. Istent nem lehet becsapni. Csak úgy adja áldását, ha az Ő gyermekei 
az Ő útján járnak. Így tud nevelni, tanítani, formálni. Vagyis egyre szorosabbra fonni 
az együttlétünket. „Mindig velem, Uram, mindig velem.” Ez a kárpátaljai himnusz volt 



Gulyás Lajos kedvenc éneke, és a film zenéje. Kívánom, legyen a mienk is. Köszönöm 
Istennek a feladatot, hogy megvédett az elhajlástól, és sosem hagyott magamra. Mélyí-
tette hitemet, azt a bizonyosságomat, hogy ma is élő Urunk van. Dicsőség Néki és hála. 

Szakács Sára

MEGEMLÉKEZTÜNK 1956-ról
Október 21-én, péntek este a gyülekezeti teremben filmvetítésre 
került sor. A helyiséget betöltő hallgatók és nézők előtt GULYÁS LA-
JOS református lelkipásztor életének és mártírhalálának eseményei 
peregtek le. Elszomorító történet? Visszariaszt megnézésétől sokakat? Nem szeretünk 
kudarcainkra, a bosszú üldözöttjeire emlékezni? Ez igaz. És mégsem igaz! Ne emlékezzünk 
Mohácsra, Aradra, idegen hatalmak elnyomására, együttműködő bérenceik hóhérmunká-
jára, cinikus vállvonogatásukra?! Ha nem nézünk a valóságos tényeknek szemébe, magunk 
is áldozatai leszünk agyonhallgatásoknak, félrevezetéseknek, történelemhamisításoknak. 
SZAKÁCS SÁRA testvérünk szakít az elhallgatás megkívánt közönyével, és szembefordul 
agymosó magyarázkodásokkal. Teszi ezt úgy, hogy filmjével odaültet pápai diákok padso-
rába, akik alig tájékozottan egyszerű kérdéseikkel ostromolják a levéltár igazgatóját, vagy 
szembe-ültet a két asszonysorban levő Gulyás-lánnyal, akik serdülő koruk megaláztatá-
sairól a tények hangján beszélnek. A film alkotója remek szakmai tudással visz mozgal-
masságot a villódzó kérdés–feleletek-kel és érzésteli beszámolókkal a narrációba, egy 40 
évet meg sem ért falusi lelkipásztor befejezetlen élettörténetébe. A felvidéki származású 
Gulyás Lajos pápai diák volt, a Teológia végzése után hosszasan segédlelkészkedett, majd a 
Mosonmagyaróvárhoz közel eső falucska, Levél lelkipásztora lett. Amikor az ország népe 
a háborúvesztés és a trianoni diktátum szigorítása után hét-nyolc évvel kezdte elviselhetet-
lennek érezni az idegen hatalom jármát és a ránk kényszerített osztályharc nemzetpusztító 
rontását, akkor a Petőfi Kör írói és szegedi, budapesti egyetemisták eszmélő hangadása 
nyomán elindult a népfelkelés. A megfélemlítő szózatok olaj voltak a tűzre. Kaszárnyákból 
felhangzottak a sorozatlövések. Aki csendesített és vissza akart tartani, hogy ne tüntessen 
magyar ember csupasz mellel a golyókkal szemben, az - ha hallgattak rá, mert népszerű 
volt, - még népszerűbb lett. Ez később elegendőnek bizonyult az újra leigázó hatalomnak, 
hogy a megtorlásokat a legnépszerűbbek-kel kezdjék. Így esett áldozatul a népét óvó, 
bölcs és csendes lelkipásztor is. Ami a családjára várt, az a megaláztatás, az életpálya 
ellehetetlenítése volt. A bosszúállók mérhetetlen cinizmusára és az egyházi felső vezetés 
erkölcstelen kollaborálására jellemző, hogy a kötél általi kivégzés napján, 1957. december 
31-én Bereczky püspök állami kitüntetésben részesült. A film bemutatása után még sokan 
körülvettük Sára asszonyt, részletek után kérdezősködtünk, elismerésünket fejeztük ki a 
készítőknek. A szívünket szomorító történetet mint tudásbeli hiányt betöltő, fontos emlé-
keztető műalkotást tettük egész bensőnkkel magunkévá. A gyülekezet lelkipásztorának is 
köszönetet mondunk ennek a filmnek a példaadó bemutatásáért, a nemzeti ünnepünkre, 
október 23-dikára való méltó megemlékezésért.

Pánczél Tivadar



Reformáció ünnepe
2011. október 30-án, a vasárnapi istentisztelet után kb. 40 gyülekezeti taggal a refor-
máció üzenetéről beszélgethettünk játékos formában. Kicsik és nagyok csapatokat al-
kottak, és különböző feladatok megoldásával igyekeztünk közelebb kerülni a csaknem 
500 évvel ezelőtti eseményekhez, ill. az utána következő változásokhoz. Mozaikdarab-
kákból összerakhattuk magyar és külföldi reformátorok képeit, igéket kereshettünk a 
Bibliában, kitölthettük a reformáció-totót, böngészhettük énekeskönyvünket, lázas 
igyekezettel próbáltuk megfejteni Református Egyházunk címerének szimbólumait. 
Örömmel lehettünk együtt újra rácsodálkozva Jézus Krisztus életet formáló erejére, 
szeretetére, vágyva lelkünk és egyházunk folyamatos tisztulására.

Testvérgyülekezetünk hírei
Kedves Pesthidegkúti Testvérek!

Az egyházi év advent első vasárnapjával kezdődik. 
A 2011. évben már beléptünk az új egyházi évbe. 
Kívánok mindenkinek sok áldást az új esztendőben!

A gyülekezetünkben történt eseményekről röviden:
•	 Szeptember 18-án ünnepeltük, hogy 10 éve 

indult az egyházközségünk által alapított refor-
mátus általános iskola. A jubileumi istentiszte-
leten dr. Bölcskei Gusztáv püspök szolgált.

•	 Szeptember végén a Debrecen-Nagyerdei 
gyülekezet egy csoportja látogatott el hozzánk 
lelkipásztor elődünk, dr. Ötvös László vezeté-
sével.

•	 Októberben a Debrecen-Csapókerti gyüleke-
zetet fogadtuk és szeretetvendégséggel zártuk 
együttlétünket.

•	 November 13-án a Karcagi Nagykun Református Gimnázium Egészségügyi 
Szakközépiskola és Kollégium küldöttsége szolgált közöttünk a vasárnapi isten-
tiszteleten.

•	 November 20-án volt a gondnok- és presbiterválasztás gyülekezetünkben. 
•	 November 27-én délután hálaadó Istentisztelet volt abból az alkalomból, hogy 

15 éve szolgálunk feleségemmel Kunmadarason.

Örömként éltük meg a kunmadarasi gyülekezetben Kovács Gergely nagytiszteletű úrék 
negyedik gyermekének a születését. Gyülekezetünk nevében kívánok a lelkészcsaládnak 
jó egészséget és sok boldogságot. Isten áldását kívánom a Pesthidegkúti Református 
Egyházközség új presbitériumára és az egész gyülekezetre!

Szalkay Róbert, lelkipásztor



A 8. osztály hittanosai egy külön levélben küldik köszöntésüket a pesthidegkúti gyü-
lekezet tagjainak:

Közeledik Karácsony, Jézus születése. Ezt megelőzi Advent, amikor 4 hétig min-
den vasárnap gyújtunk egy gyertyát. November 30.-hoz eső legközelebbi vasárnap 
kezdődik,és Karácsonyig tart. Erre mi is lelkesen készülődünk. De van még valami, 
amit nagyon várunk, ez pedig a konfirmációs vizsga. Felkészülésében segít tiszteletes 
Úr és azok, akik már konfirmáltak. Ez nagyon nagy segítség nekünk. Visszatérve az 
ünnephez, szerintünk az egyik legszebb ünnep,és reméljük, nem csak mi gondoljuk így. 
Ilyenkor együtt van a család, és közösen ünnepelnek. Meghitt hangulatban telik el az 
ünnep. Ezért szeretnénk Békés Karácsonyt És Boldog Újévet Kívánni Kunmadarasról! 

Üdvözlettel: Kriszti, Juli, Martina, Szandi és a két Zsuzsi.

Presbiterválasztás
2011. november 13-án tartottuk a Választói Közgyűlését, melyen nagy többséggel a 
következő tisztségviselőket választotta meg a gyülekezet a következő 6 éves ciklusra:

Presbiterek: 1. Eszenyi Dénes
2. Győrffy András, dr.
3. Harsányi Előd, dr.
4. Kálmán Ernő, dr.
5. Küller András
6. Lakos Attila
7. Mikó Judit, dr.
8. Mikus Dezső
9. Nikházy János
10.  Patay Géza, dr.
11. Péter Imre
12. Soltész Enikő

Pótpresbiterek: 13. Juhészné Soltész Mária
14. Kassay Csilla
15. Kőmíves Dávidné

Gondnok:  Küller András

Isten áldja meg a Presbitérium munkáját, szolgálatát! Ezúton mondunk köszönetet az 
alábbi presbiter testvéreknek, akik eddig hűséggel, szeretettel végezték szolgálatukat, 
de a következő ciklusra már nem vállalták a presbiterséget: dr. Nagy Sarolta, Korényi 
Honoráta, Cserháti Kálmán, Ratkay Zoltán, dr. Zábó András, Búza Kiss Lajos.

Ihlet
Idén indult rovatunkban szeretnénk megjelentetni gyülekezeti tagjaink írásait, verseit, 
gondolatait. Ha valaki ihletet kap, küldje el írását email címünkre!



Olvasni jó!
Amikor nagytiszteletű úr megkért – ahogy mondta, én, mint „irodalommal átita-
tott ember” –, írnék valamit az adventi Gyülekezeti Hírmondóba, kicsit megijedve 
attól, hogy bölcs gondolatok helyett csak dadogva okoskodnék, rögtön tudtam, 
hogy csak valakinek a háta mögé bújva tehetem ezt meg. Régóta foglalkozom cseh 
irodalommal, és évek óta kutatom egy múlt században élt cseh költő és grafikus, 
Bohuslav Reynek életművét. A morvaországi kis falu magányában élő művészt 
kevesen ismerték, de a kortársak közül többen – Josef Čapek, František Halas – 
nagyra becsülték munkáit. A kommunista diktatúrák idején – az 1950-es és 70-es 
években – szerencséjére megfeledkezett róla a hatalom, és elkerülte annak ostoba 
pusztító tombolását. De a szabadabb időkben a fiatal nemzedékek kultikus alakja 
volt: az 1960-as években petrkovi háza az akkor fiatal költők és képzőművészek 
zarándokhelyévé vált, és az 1980-as évek végén indult, mára már középnemzedékké 
öregedett költők majd mindegyikének költészetére is nagy hatással voltak versei. 
Tessék, máris okoskodom… No, még csak annyit… Reynek az elszigeteltség éveiben, 
a megjelenés és kiállítás reménye nélkül is töretlenül alkotott, grafikáit és verseit 
barátainak küldte el karácsonyra és húsvétra. Nem a nyilvánosság volt számára a 
fontos, hanem hívő keresztényként az, hogy amit tesz, Isten dicsőségét szolgálja. 
Bibliai témájú versei felfoghatók a napi olvasmányok értelmezéseként. Vagy másként: 
a művészet számára a hit megélésének egyik lehetséges módja. Műveit olvasva és 
szemlélve a művésszel együtt csodálhatjuk a teremtett világ szépségeit, érezhet-
jük Isten mindenható jelenlétét és benne saját kicsinységünket és gyarlóságunkat, 
átélhetjük a hit élményét és Isten kegyelmének gyümölcseit. Néhány évvel ezelőtt 
lefordítottam Bohuslav Reynek Advent című prózaversét, mellé tettem Betlehem 
című képét, és azt küldtük el barátainknak karácsonyi üdvözletként. Remélem, a 
testvéreknek is örömet okoz majd a Megváltó születésére készülődés időszakában. 
Fogadják szeretettel:

Bohuslav Reynek: Advent 

Tiszta decemberi nap van, a réten a patak a part-
mentén befagyott, középütt még folyik, a folyócska 
ugyancsak. Fagyott és porhó takarta a föld, fehér ez 
a nap, mint Szent Miklós, a Karácsony kapusa. A 
verebek az udvaron egészen a pitvarig ugrálnak, a 
kertben az ablak alatt a jázminon és a kecskerágón 
egész nap cinegék ülnek, néha bájos vörös pirókok 
is odarepülnek hozzájuk; és mélyebben a falnál a 
fenyőkön mókusok tobozt fosztanak, nem lehet 
őket látni, de a pikkelyek titokzatosan hullanak alá 
susogva. És még sok hasonló szép dolog történik, 
de a szavak túlságosan józanok, és a festmény vagy 
a rajz túlságosan logikusak ahhoz, hogy elbeszéljék 



őket. Így hát arról álmodozom, bárcsak élne valahol egy kolostorban a tenger mellett 
vagy egy erdőben az alázatos Költészet nővér: aki széles, hófehér atlaszruhát varrna 
Szent Miklósnak, és azon a teljes év éles és mély és gyönge színeinek selymével 
kivarrná mindazokat a madarakat és fákat, a hóból kibukkanó fű hegyét lecsipkedő 
foglyot, az irtás mögött a fácánt és a vizeket és a jeget és a nádast és a halakat és 
mindent, ami télire visszaemlékezne a szülőföldjéről, meg azt is, amiről mesélni 
hallott. – A süvegét is kihímezné aztán, a homlok fölött az Úr születése lenne, 
a tarkó fölött a Tudás fája a Kígyóval és Évával. Így felöltözve állna Szent Miklós 
a Karácsony kapujában, és beengedné rajta mindazokat – Békesség a jóakaratú 
embereknek –, akik őszintén azt mondanák: bűnös vagyok, és magukat meghajtva 
megcsókolnák a keresztet az asztalán.

Örömteli várakozást kívánok: Lakos Attila

Rövid hírek
Az ősz folyamán gyülekezeti tagjaink céladakozásának, valamint az Önkormányzat 
támogatásának köszönhetően megújult templomunk 5 színes díszüveg ablaka. Az 
ablakok rendkívül rossz állapotban voltak, szinte szétestek a javítómester kezében, a 
műhelyben. A felújítás költsége egyenként 290.000 Ft volt, összesen tehát: 1.450.000 
Ft. Ebből idén 1.160.000 Ft-ot kellett kifizetnünk, a fennmaradó összeget 2012. elején 
törlesztjük. Köszönjük a céladományokat!

Gyülekezetünk is csatlakozott a Magyar Református Szeretetszolgálat által meghirde-
tett „Cipősdoboz akció”-hoz. Ádventben gyűjtöttük a különböző figyelmességekkel, 
édességgel, játékkal, ruhával, tisztálkodási eszközökkel, kedves üzenetekkel megtöltött 
dobozokat, melyeket magyarországi, kárpátaljai, erdélyi rászoruló- és árva gyerekek-
nek juttat el a Szeretetszolgálat. Az akció közben újra átélhettük a jézusi igazságot: 
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.”

2011. december 26-án, karácsony másodnapján 10.00-kor, az 
MR1 Kossuth Rádió élőben közvetíti gyülekezetünkből az isten-
tiszteletet! Imádkozzunk azért, hogy az evangélium szava sokak 
szívéi elérhessen az éteren keresztül!

Megújult honlapunk címe: www.refhidegkut.hu
Ezen az oldalon megtalálhatóak gyülekezetünk eseményei, fényképek, beszámolók, 
igehirdetések mp3 formátumban, fórum, ahol megoszthatjuk gondolatainkat egymás-
sal. Fel lehet iratkozni az elektronikus hírlevélre, így a jövőben gyorsabban eljuthatnak 
a hírek a Testvérekhez!

http://www.refhidegkut.hu


Imatémák
Adjunk hálát Istennek:

•	 2011 áldásaiért a gyülekezetben.

•	 A közösségi programokért, csendesnapokért. 

•	 A sok gyermekért, aki hétről-hétre részt vesz a 
gyerekistentiszteleteken.

Imádkozzunk: 

•	 A megválasztott presbiterekért, életükért, szolgálatukért.

•	 Lelki megújulásért, ébredésért.

•	 A kunmadarasi és tiszaigari gyülekezetek életéért, a lelkészházaspár 
szolgálatáért.

•	 Hazánkért, vezetőinkért, a nehéz helyzetben lévő családokért.

Alkalmaink
Vasárnap 10.00: Istentisztelet

Vasárnap 10.00: Gyermekistentisztelet 2 csoportban az istentisztelettel 
párhuzamosan (óvodások, iskolások)

Kedd 15.30: Bibliaóra a mozgássérültek lakótelepén (Pinceszer u.) – 
kéthetente

Kedd 18.30: Fiatal felnőttek bibliaköre (új!!!)

Szerda 9.30: Imaközösség

Szerda 10.00: Bibliaóra

Csütörtök 9.30: Baba-mama kör – beszélgetés édesanyáknak hitbeli és 
gyermeknevelési kérdésekről

Csütörtök 18.00: Bibliaóra

Péntek 18.00: Ifjúsági óra

Hivatalos órák: szerda: 11.30-13.00 
csütörtök: 16-18.00

A megjelölt időpontokon kívül is szeretettel várok mindenkit!

Mobilszámom: 30-38-38-145 (Kovács Gergely lelkész)



Adakozás
Köszönjük gyülekezeti tagjaink adományait, amelyeket
•	 perselypénzként
•	 egyházfenntartói járulékként
•	 alapítványunkra befizetett hozzájárulásként
•	 vagy az adó 1%-aként juttatnak el hozzánk!

Egyházközségünk számlaszáma: (Unicredit) 10918001 – 00000421 - 16560003

Köszönjük az Alapítványunk javára felajánlott 1%-os adományokat, melyeknek össze-
ge 2011-ben, a 2010-es felajánlások alapján: 302.019 Ft. Az összeget gyülekezetünk 
életének, a gyermek-és ifjúsági munka támogatására valamint rászoruló családok 
megsegítésére fogjuk fordítani. A Pesthidegkúti Református Alapítvány 
számlaszáma: 

(Unicredit) 10918001-00000421-29530006

Az Alapítvány adószáma: 18009640-1–41

A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066

A karácsonyi ünnepkör alkalmai:
December 18. vasárnap 10.00: Családi karácsonyi istentisztelet a 

gyermekek szolgálatával, ajándékozással

December 22. csütörtök 18.00: Úrvacsorai előkészítő istentisztelet a 
gyülekezeti teremben

December 24. szombat 15.30-16.00: Karácsony esti áhitat a templomban

December 25. vasárnap 8.00 és 10.00: Karácsonyi istentiszteletek 
úrvacsorával

December 26. hétfő 10.00: Karácsonyi istentisztelet  
úrvacsorával (Rádiós istentisztelet!!!)

Dec. 27-30. között a gyülekezeti alkalmak elmaradnak!

December 31. szombat 18.00: Óévi istentisztelet

Január 1. vasárnap 10.00: Újévi hálaadó istentisztelet, utána 
pezsgős koccintás és gondnoki  
köszöntő a gyülekezeti teremben

Január 8. vasárnap 10.00: Istentisztelet, melyre külön meghívjuk 
gyászoló testvéreinket is!

„Jöjjetek Krisztust dicsérni, bízó szívvel hozzá térni, énekekkel zengve kérni, Krisztus népe, jöjjetek!”
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