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Áhitat
„Kezdetben volt az Ige…” (János 1,1)

Az ember számára fontos az idő. Van mire visszaemlékeznünk 
életünk történeteinek felelevenítésével, van mire készülnünk 
vágyakkal, tervekkel, nagyszerű elképzelésekkel. Megvásároljuk 
a 2013-as naptárainkat, vagy a telefonunkban, számítógépünk-
ben virtuálisan előreszaladunk a következő évre és pillanatok 
alatt betöltjük programokkal, teendőkkel, elintéznivalókkal vagy álmokkal a kalen-
dáriumot. De vajon mi a helyzet a mával? A jelen pillanat megélésével, az aktuális 
nap kínálta lehetőségekkel és feladatokkal? Vajon csak a múltban és/vagy a jövőben 
élünk gondolatban, érzésekben, lelkiekben, vagy elfogadjuk az idő felett is Úrként 
létező Isten felénk nyújtott ajándékát: az itt és most csodáját? 

Ha szüntelenül csak rohanunk (testben vagy gondolatban), kapkodunk, szívünkben 
egyszerre több helyen is jelen kívánunk lenni, sok mindenbe belekóstolunk, kétségbe-
esetten keresünk valamit, ami boldoggá tehet, akkor szem elől tévesztjük a mában rejlő 
lehetőséget. Ha egész életünkben viaskodunk a már megtörtént és megváltoztatha-
tatlan eseményekkel, szégyellt, de igazán meg nem bánt bűneinkkel, elhordozhatatlan 
lelki örökségünkkel, nem találunk megnyugvást. Ha pedig ködös álomvilágban élünk, 
igyekszünk elmenekülni a világ zajától, problémáink átláthatatlanságától egy vágyott, 
jobb jövendő felé, akkor elveszítjük az életet, nem élünk igazán. János evangélista, a 
teremtéstörténet jól ismert szavát megismételve és továbbgondolva ezt írja: „Kezdetben 
volt az Ige…” Ez az Ige (Logosz): maga Krisztus. Kezdetben, vagyis öröktől fogva, Isten 
örökkévaló akarataként létezik. A Szerető Isten az éppen aktuális mában arra vár, hogy 
vedd észre: ez az a nap! Mert eljött a Megváltó Jézus Krisztus, hogy a múlt terhét, 
szennyét, bűnét megbocsássa; hogy a jövőbe reménységgel tekinthessünk; és hogy a 
mában átélhessük az Ige teremtő, újjáteremtő erejét. A testté lett Ige, Jézus Krisztus 
azért jött el a világba, hogy ne csak utolsó lehetőségként tekintsünk Istenre, hanem 
Ő legyen minden gondolatunk, tervünk, mondandónk, cselekedetünk, kapcsolatunk 
Kezdete! Legyen a kezdettől létező Ige: életünk Kezdete!

Kovács Gergely



BeszÁmoló a Gyülekezet életének eseményeiről

a római levél gyakorlati útmutatásai
Lassan befejezzük Pál apostol levelének tanulmányozását szer-
dai bibliakörünkben. Az apostol átfogó, alaposan kidolgozott 
teológiai értekezését közvetlen hangú intelmei, gyakorlati útmu-
tatásai követik. Pál részletesen kifejti, hogy éljenek a Krisztushoz 
tartozó, hívő emberek, akik sokféleségükkel, különbözőségeik-
kel úgy tartoznak össze, mint az élő test tagjai. Minden egyes hí-
vőnek megvan a helye és feladata az evangélium terjesztésében. 

A keresztyén élet több, mint megmenekülni a kárhozattól: élni Jézusért, élni Jézusnak. 
Övé az életem, Ő rendelkezik velem.

„Szánjátok oda magatokat Istennek!” – mondja Pál. 

Ezt nekünk kell megtennünk, nem végzi el helyettünk Isten. Odaszánt szívünk, értel-
münk, kezünk, lábunk,szánk stb, érti, megy, teszi, mondja, amit Isten akar. 

Ha van megújult értelmünk, felismerhetjük, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. 
Nem bábokat akar a hatalmas Isten, munkatársakra van szüksége; felelős, felnőtt, hívő 
emberekre, akiket vezethet, s feladatokkal bízhat meg. Új életformáról van itt szó, 
Istennek szolgáló életformáról, melyben nem okosnak, ügyesnek, rátermettnek kell 
lennünk, hanem késznek, elszántnak. A keresztyének életén és bizonyságtételén át 
ismeri meg a világ Krisztust, s olyan Krisztust ismer meg, amilyet mi megélünk előtte.

A témaváltással megváltoztak a Római levél nyelvi eszközei is. A hosszú, pontosan 
szerkesztett, bonyolult okfejtéseket könnyen érthető, a közbeszéd kifejezéseit használó 
intelmek, gyakorlati, életviteli tanácsok váltják fel: amennyiben rajtatok áll, minden 
emberrel békességben éljetek; örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal; ne álljatok 
bosszút magatokért; adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok; senkinek semmivel ne 
tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek; engedelmeskedjetek a felettes hatal-
maknak; ne ítélkezzetek egymás felett; hordozzátok az erőtlenek gyengeségeit, stb, stb.

Az azonnal érthető, mindenkinek ismerős intelmek, tanácsok alaposan felélénkítet-
ték óráinkat, s őszinte beszélgetésekre, megélt esetek ismertetésére adtak alkalmat. 
Jó volt belátnunk, hogy aki Krisztustól megkapta már a bűnbocsánatot, örök életet, 
adósnak érzi magát, tartozik felebarátainak. Nem a többiek tartoznak neki, ő az adós, 
s mindenkinek törleszt, aki a közelében szükségben van. Hálából! 

Más lenne a világ, ha nem „jogos” igényeink, elvárásaink, sértettségeink mozgatnának 
bennünket, hanem az a tudat, hogy tartozunk. Tanulságos beszélgetéseink voltak az 



ítélkezéssel kapcsolatban is. Aki ítélkezik, a másik fölé emeli magát, biztos benne, 
hogy ő a különb. Gyakran ólálkodik az ember a bírói szék körül, s örömmel ülne bele, 
de az foglalt, egyedül Istent illeti meg.

Szívesen beszélgetünk ezekről a könnyen érthető intelmekről, tanácsokról, de megtar-
tásuk, teljesítésük „embereknél lehetetlen”. Mindig Jézus a példa, a minta, az etalon. 
Szentlelkével tartalékerőket mozgósít bennünk, s kihoz belőlünk olyan képességeket, 
amelyek eddig előttünk is rejtve voltak. A keresztyén etikát csak attól várja Isten, 
aki keresztyén lett, s teljesen neki szánja magát. A teljes odaszánást nevezi Pál okos 
istentiszteletnek. Tanácsolja, hogy ne a világhoz igazodjunk, hanem értelmünk meg-
újulásával változzunk meg, hogy megítélhessük, mi az, ami Istennek tetszik.

Jókuti Zsuzsa

a baba-mama kör életéből
„Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolataimat megőrizze a 
te elméd; Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, és békességet hoznak 
néked bőven. (...) Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig 
ne támaszkodjál. Minden útaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útaidat.” 
(Példabeszédek 3:1-2, 5-6)

József Attila szavaival a „semmi ágán ült 
szívem”. Elég sokáig. Az Úr tanítását bizony 
sokszor elfelejtettem, parancsolatait csak 
bizonyos esetekben tartottam fontosnak. 
Békességem hol volt, hol nem volt. Bíz-
tam az Úrban, ha szükségem volt rá, amúgy 
mentem a magam feje után, s így elég ho-
mályos volt az út is, amit járnom kellett. 
Nem látványos eltávolodás ez Istentől, de 
annál veszélyesebb. Hála neki, hogy a lel-
ki eltompulás mellé adott hiányérzetet, és 
olyan húsbavágóan nehéz élethelyzeteket, amik tudatosították bennem, ez így nagyon 
kevés. Félgőzzel nem lehet az Ő útját járni, és a Bibliát sem lehet egy útmutatónak 
tartani a sok közül. Sola scriptura...

Családommal keresgéltünk gyülekezetet, közösséget, ahová tartozhatnánk, de to-
vábbra is légüres térben mozogtunk. Egy alkalommal eljutottunk ide a pesthidegkúti 
gyülekezetbe. És az Úr itt tartott minket. Vezetése egyértelmű volt és világos.

Ez év januárjában vettem részt először a baba-mama kör alkalmán. Határozott, irány-
mutató élmény volt számomra. Az út, amit addig csak homályosan láttam, szépen 



kirajzolódott. Nem csak az vált világossá, merre kell mennem, a hogyanokra is kap-
tam választ. A hétköznapok eseményei értelemmel teltek meg, és élővé lett az ige, 
amit addig is minden nap többször elolvastam a szobánk falán: „akik Istent szeretik, 
minden javukra van” (Róma 8:28). 

A baba-mama kör tagjai nyitott és kedves édesanyák, akik hétről hétre erősítik egymást 
az Úr szeretete által. Ez a kicsiny közösség befogadó és elfogadó: több katolikus anyuka 
is van köztünk (eredetileg én is az vagyok). A tolerancia és a különböző vélemények, 
személyiségek tiszteletben tartása nem jelenti az alapvető értékek relativizálását, így a 
közösség és a különbözőség egyszerre jellemez minket. Mindez a kisbabákkal és gye-
rekekkel válik teljessé. Ők játszanak, figyelnek, sírnak, eszegetnek, sokszor helyettünk 
„olvasnák” a Bibliát, próbára téve ezzel figyelmünket, türelmünket. A Jóisten azonban 
a legnyűgösebb napon is csöpögtet annyit a szívünkbe, ami aznapra épp elegendő.

Montvai Dóra, négy gyermek édesanyja

igehirdetés sorozat a Gyülekezetről
Szeptember végén, Isten kegyelméből igehirdetés sorozatot kezdhettünk, melynek 
témája: a gyülekezet. Az első alkalommal elmondtam, hogy három, előzetes megjegy-
zést szeretnék tenni a sorozattal kapcsolatban. Az első, hogy erős, belső késztetést, 
indíttatást éreztem a téma feldolgozására, amely hiszem, a Lélektől való. A második, 
hogy láttam a téma aktualitását. Nagy szükség van elemeire bomló világunkban a 
kisebb közösségek – így a gyülekezetek – létére, és jó lenne a mi gyülekezetünknek is 
megerősödni közösségi létünkben, az eredeti, krisztusi tervet beteljesítve. Harmadszor 
kifejeztem vágyamat, imádságos kérésemet Isten felé, hogy a sorozat közben megújul 
látásunk, felfogásunk a gyülekezettel kapcsolatban.

Így vágtunk neki, Isten segítségét kérve, és a következő témák kerültek elénk vasár-
napról vasárnapra: 1. Megszülető közösség (ApCsel 2,37-41), 2. Táplálkozó közösség 
(János 6,66-69), 3. Valós közösség (1János 1,7), 4. Szolgáló közösség (Róma 12,6;11), 
5. Magharcolt közösség (Efézus 4,1-6) 6. Adakozó közösség (2Korinthus 9,6-11), 7. 
Isten dicsőségére élő közösség (Jelenések 5,12)

Adja Isten, hogy épülésünkre legyenek az elhangzott igék, hogy közösen és fo-
lyamatosan gondolkodhassunk, beszélgethessünk arról, mit jelent gyülekezethez 
tartozni. Kérjük az Urat, hogy mutassa meg kinek- kinek az erősségeit, ajándéka-
it, szolgálati helyét, valamint azt is, hogy miben kell bűnbánatot gyakorolnunk, 
változnunk, növekednünk, ill. miben kell egymástól bocsánatot kérnünk. „Arról 
fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” 
(János 13,35)

Kovács Gergely



Bibliaórai gondolatok a ii. Helvét Hitvallásról
A csütörtöki bibliaóra megtartott alkalmain, Bullinger Henrik 
által 1562-ben megírt, A Második Helvét Hitvallás című, 30 
fejezetből álló művéről beszélgetünk, továbbá fejezetenként 
haladunk, gondolatainkat megosztjuk egymással, bővítjük is-
mereteinket, erősítjük hitünket. A Második Helvét Hitvallás 
a Szentírás, a Heidelbergi Káté mellett a református egyház 
hitvallása, és fontos jellemvonása, hogy közmegegyezéssel nyert 
megállapítást, illetve elfogadást. Nem felülről lefelé erősza-
kolják rá a hitvallást az egyházra, a gyülekezetekre, hanem a 
lelkipásztorok és gyülekezeti tagok közreműködése által jön létre, és válik egyházi 
hitvallássá. Bullinger, az egyház felelős szolgájaként, a közös hitbeli meggyőződést 
tartotta szem előtt, az összefogó, a Szentháromság-egy-Istenről való vallás tétel, 
egyesítő igazságát kereste, a szeretet és békesség, a kiegyenlítés és engesztelés lel-
kével. A Második Helvét Hitvallás egyháztörténeti dokumentum is, magán hordja 
kora bélyegeit, valamint az egyház felelős döntését, egy meghatározott történelmi 
helyzetben. Az egyházi hitvallás csakis az egyház, Krisztus egyházának: „az egy kö-
zönséges, keresztyén anyaszentegyház” ügyét akarhatja hitben szolgálni. Mindennek 
- a hitvallásoknak is – rendelt ideje van, egyedül a Szentírás, Isten igaz igéje marad 
meg örökké, I. fejezet – a hitvallás nem ! Pál apostol arról tesz bizonyságot, hogy rész 
szerint való az ismeret, rész szerint való a prófétálás is. A teljesség az egyháznak csak a 
színről- színre látáskor adatik (I. Kor. 13:8). Miért időszerű a második Helvét Hitvallás? 
A Hitvallás szövege és a benne foglalt bibliai helyekre történő hivatkozás, valamint a 
kapcsolódó „ Jegyzetek”, olyan segítséget adhatnak az olvasónak, amely így teljesebbé 
teheti az ismeretünket a Szentírásról ! A Hitvallás egyik fő üzenete, hogy a 21. század 
országai, és azok társadalmi környezetében élő Egyház, gyülekezet, egyházvezetés, 
család, a Szentírás megtartásával, összefogással, cselekvő példamutatással, a szeretetre 
építve megtartja, és gyarapítani tudja híveit országhatároktól függetlenül, Isten dicső-
ségére. A Helvét Hitvallás megírása egyben személyes üzenet is, láthatjuk Bullinger 
egyházhoz kötődését, hitét és szolgálatát, a cselekvés lehetőségeit, Jézus Krisztus 
egyházában A Második Helvét Hitvallás olvasása kapcsán, valamint Bullinger életét, 
a művén keresztül megismerve leszűrhető, hogy Isten adott számára célt, cselekvő 
hitet és elég időt arra, hogy életének útját bejárja és célját elérje. Isten ad nekünk is célt 
és értelmet az életünkben, többek között arra is, hogy a Második Helvét Hitvallást a 
bibliaórán együtt megismerhessük. Tudjuk, hogy a kegyelmi időszak alatt az utat végig 
járva is, életünk célját és értelmét nem magunkban, hanem Jézus Krisztusban találjuk 
meg. Ezért az Ő kezébe tesszük és tőle kérjük a vezetést- szeretet- szolgálatunk során, 
családunk, gyülekezetünk, tágabb környezetünk valamint hazánk és az Egyetemes 
Keresztyén Egyház hitben és lélekszámban történő növekedéséért! Soli Deo Gloria

Küller András



nyÁri élmények

óbudavári családos hétvége
„...éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, 
szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a 
Lélek egységét a békesség kötelékével.” (Ef.:4,1-3)

Június első hétvégéjén családi hétvégén vettünk részt a baba-mama kör papákkal és 
nagyobbacska gyerekekkel bővített társaságával. A helyszín Óbudavár volt, a Balaton 
felvidék festői tájában meghúzódó kicsiny falu, ahol egy családos konferenciaközpontot 
alakítottak ki az elmúlt években.

Az a tény, hogy kilenc, kisgyermekes család együtt egy hétvégét eltölthet, már önma-
gában is Isten aktív csodatévő közreműködésének tudható be, az azonban, hogy ezek 
után még a gyerekek és babák etetésén, itatásán, pelenkázásán, altatásán, a nagyobb 
gyerekek lekötésén kívül valós, közösségi élményre is volt lehetőség, és ebben Isten 
Igéje is helyet kaphatott, hálaadásra indíthat bárkit. Akinek vannak voltak kisgyer-
mekei, tudhatja, három-négy poronty ellátása önmagában is lefáraszt két felnőttet. 
De nekünk Isten megadta, hogy tartalmas igealkalmaink lehettek, és jó beszélgetések 
indulhattak az ige kapcsán is, a természetes anyai tapasztalatcseréken túl. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy megismerhettük egymás családját, a nagyobb gye-
rekeket, és a mindig szorgosan munkába járó férjeket is, akikről, csak halvány elkép-
zeléseink lehettek eddig. Megvallom, csupa kedves, készséges, a gyereknevelésben is 
aktívan résztvevő apukát ismertem meg.

Az igealkalmak témája is a család, a pár-
kapcsolat volt, az Efézusiakhoz írott levél 
alapján kerestük Isten válaszait kérdéseink-
re. Sokan megállapíthattuk, hogy mindaz, 
ami életünkben boldogság és béke forrása, 
Isten ajándékozó szeretetéből fakad. Lát-
hattuk, hogy mindannyiunknak nehézsé-
gei vannak, és az alázatra, egymás meg-
becsülésére, a családban szolgálatra még 
az eddigieknél is több lehetőségünk volna. 
Növekednünk kell a hitben, és megtartó 
Urunk Jézus Krisztus kegyelmében.

Vincze Piroska és a baba-mama (papa) kör munkatársai



színek hete
„Ezért ha valaki Krisztusban van, új terem-
tés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre” 
2Kor. 5.17

Színes pólós gyermekek kavalkádja. Színes 
lufik az égen. Színes mozaikok. Festékfol-
tok az asztalokon. Sok-sok vidám kisgye-
rek, játék, énekszó. Ez fogadta a látogatót, 
aki nyári gyermekhetünkre betoppant. A 
2012-es nyári gyermektáborunk, június közepén került megrendezésre, és a „Színek 
hete” címet kapta. Öt nap, öt szín. Arany, fekete, vörös, fehér, zöld. Miért pont ezeket 
a színeket választottuk? Íme a magyarázat:

Az első napon, a gyerekek sok mindent megtudhattak Istenről. Isten szentségéről, 
jóságáról, tisztaságáról, igazságáról volt szó. Ezért, a hétfő színe az arany volt. A 
második nap, arról beszélgettünk, hogy milyen az ember. Hogyan teremtette Isten, 
és milyenné lett. A fekete szín jelképezte a bűnös embert, aki elfordult Teremtőjétől. 
Fekete kartonlapokra írtuk a bűnöket, és sajnos nagyon hamar betelt a tábla, amire 
ezeket felragasztottuk. Szomorúan láthattuk, hogy bűneink teljesen eltakarják elő-
lünk Isten szentségét. Szerdán került sorra a vörös. A vörös, a szeretet színe. Isten 
irántunk mutatott szeretetének színe. A vér színe, Krisztus érettünk kiontott drága 
vérét jelképezte. Csak ez a vér moshat tisztára bennünket. Ha csütörtök, akkor fehér. 
Fehér a tisztaság a Jézustól nyert fehér ruha színe. Nem kell nekünk viselnünk életünk 
szennyes ruháját, csak Jézust kell kérnünk és megtisztít mindenkit, aki ezt hittel kéri 
és elfogadja. Valóban új teremtés részesei lehetünk. Ha már megtisztult, és gyökerezik 
Jézusban, akkor életre kel és teremhet. A tavasz, a pezsdülő élet, az új teremtés színe 
a zöld. Zöld lett az utolsó nap színe. Aki, már kisgyermekként befogadja az Úr Jézust, 
egész életében teremhet megtéréshez méltó gyümölcsöt.

Vendégeink is voltak a héten, kunmadarasi gyerekek akik az idén már sokkal otthono-
sabban érezték magukat közöttünk. A tábor alatt a legnagyobbak csoportja egy pantomi-
mot is betanult, amelyet a záróünnepségen adtak elő, mindannyiunk épülésére. Bízunk 
abban, hogy ez évi gyermektáborunk is sokaknak emlékezetes marad. Bízunk abban, 
hogy mielőbb termőre fordulnak, a mi Jézusba oltott vesszeink. Hálát adunk Istennek, 
a sok áldásért, örömért, vidámságért, azért, hogy ilyen nagy létszámban vehettek részt 
ez évben is gyermekeink a táborban. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek 
az áldozatkész munkát, szolgálatot, imádságot, anyagi támogatást, ami nélkül a tábor 
nem kerülhetett volna megrendezésre. Kérjük továbbra is, hordozzuk imádságban a 
gyermekeket, hogy az itt hallott tanítás valóban gyümölcsözővé tegye gyermekeink életét. 

Scherman László és a gyerekmisszió munkatársai



Gyülekezeti csendeshétvége monoszlón
Hálás szívvel gondolok vissza a monoszlói csendesnapokra. Fontos, hogy így Advent 
idején elcsendesedjünk és visszaemlékezzünk azokra az alkalmakra, amelyeket Isten 
készített el számunkra, hitünk megerősítésére.

A négy nap életünk többször előforduló „kulcskérdésével” foglalkozott: a győzelemmel. 
Nem mindegy viszont, hogy milyen győzelmet „kergetünk” és, hogy kinek az oldalán 
győzünk! Győzni egyedül Jézus Krisztussal lehet, az életünk minden területén!

A vezérgondolat alapjául a következő igehelyek szolgáltak, amit nagy szeretettel ajánlok 
újraolvasásra a testvéreknek: Jelenések 2-3 fejezete; 1Sámuel 17; 1János5,1-5; János 
evangéliuma 16,23-33 versei.

A Jelenések könyveit tanulmányozva, Isten újra biztosít minket arról, hogy nem feled-
kezett meg rólunk, és nem hagyott el minket. Jézus mennybemenetele után elküldte 
számunkra Szentlelkét, ebből meríthetünk erőt a világ végezetéig, hogy megerősöd-
hessünk Ő benne és az Ő hatalmas erejében.

Ezeket olvashatjuk a Szentírásban:

•	 Tudok: cselekedeteidről, fáradozásodról, állhatatosságodról, nyomorúságodról, sze-
génységedről, szeretetedről, hitedről, szolgálatodról, hogy ragaszkodsz a nevemhez. 

Isten számára olyan kedvesek vagyunk, hogy a hajunk szála is mind számon van 
tartva. Minden cselekedetünkről és gondolatunkról tud. Előtte nincs semmi rejtett 
dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna. Ezért figyelmeztet, 
int, szembesít is minket a mi gyengeségeinkkel, hibáinkkal. 

•	 Az a panaszom ellened: hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy; nem vagy 
hideg, sem forró; nincs meg már benned az első szeretet; eltűröd a tévtanításokat.

Ha szembesülünk hibáinkkal, azokkal a dolgokkal, amik még elválasztanak bennünket 
Istentől, ha felismerjük életünk azon területeit, amikben még nem Isten az Úr, csak 
akkor tudunk rajta változtatni. „Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy 
eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje…” (Apcsel.3,19) 
Mi ehhez sokszor sajnos erőtlenek vagyunk, de Jézus Krisztus mindannyiunk erőt-
lenségéért is meghalt a Golgotán. Elég nekünk az Ő kegyelme. 

Mit tehetünk hát? „Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas 
erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek 
minden ravaszságával szemben. … Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlel-
kűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, és felsaruzván lábaitokat a békesség 
evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, amellyel ama 



gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok. Az idvesség sisakját is fölvegyétek, 
és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádsággal és könyörgéssel 
imádkozván minden időben a Lélek által,…” (Ef.6,10-11és14-17v)

Ha „teljes vértezetben” állunk különleges ajándékok, bátorító ígéretek részeseivé 
lehetünk: 

•	 Aki győz annak: enni adok az élet fájáról; neki adom az élet koronáját; adok 
az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét; a nevét nem törlöm ki az élet 
könyvéből; azt oszloppá teszem …

Az Istennel való élet tehát nem azt jelenti, 
hogy ezentúl felhőtlenül „éldegélem” min-
dennapjaimat. Azt jelenti, hogy tudom, 
nem kell egyedül „túlélnem” a nehézsége-
ket, hanem Isten kezét fogva hitünk meg-
próbáltatik. Mert a mi kipróbált hitünk sok-
kal becsesebb a tűzben kipróbált aranynál. 
(1Pt.1,7) Mit hagyott ránk tehát Jézus? „A 
világon nyomorúságotok van, de bízzatok: 
én legyőztem a világot.” (Jn.16,33) Jézussal 
együtt győzhetünk mi is!

„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.”(Jel.2,10b)

Kőmíves Csilla

őszi események

Dr. Papp lajos előadása
Október 7-én Istennek hála, otthont teremthettünk mindazoknak, akik gyógyulni 
is igyekeznek az Isten házába. Ezen az estén rendhagyó módon nem a lelkész, 
hanem egy orvos, Papp Lajos szívsebész professzor közvetítette az egészség meg-
tartásának gondolatait. A Kárpát-medence valamennyi magyarjának, a jézusi 
gyógyulás hétköznapi gyakorlatot is érintő, figyelemfelhívó intelmeit hallhattuk 
egy órában. A testi gyógyulásunk mellett hangsúly került annak lelki hátterére, 
mindezek igaz „megszívlelésére”. Így a környezetével és Istennel harmóniában élő, 
alkotó ember kerülhetett e vasárnap este a középpontba, akinek elrendelt feladata 
a szeretet megtartása.

dr. Győrffy András



látogatóban testvérgyülekezetünknél
„Megálltok egy lélekben, egy szívvel küzdve az evangélium hitéért.” (Fil 1, 27) 

Gyülekezeti kirándulás keretében 2012. ok-
tóber 14-én látogattunk el Kunmadarasra 
és a szórványgyülekezetként hozzá tartozó 
Tiszaigarra.

Kunmadarasra érkezve, a református temp-
lom tőszomszédságában lévő mellékutcá-
nál behajtási tilalmat jelző táblára lettünk 
figyelmesek. Annál eltökéltebbnek éreztük 
magunkat, semhogy irányt váltsunk, s a 
keskeny út példázata is felidéződött ben-
nünk. Közelebbről már a tiltó tábla kiegé-
szítő szövege is olvashatóvá vált: „kivéve 
célforgalom”. Megnyugvással konstatáltuk, 
helyben is volnánk. A gyülekezeti házban 
teával, vendégváró falatokkal vártak minket 
madarasi testvéreink, majd együtt átmen-
tünk az impozáns, erődszerű templomba, 
ahol Kovács Gergely nagytiszteletű úr tar-
tott igehirdetést. Prédikációjának alapigéje a Filippibeliekhez írt levél 1. részének 
27-30. verse volt. Az istentisztelet végén a református iskola diákjainak ajkáról szépen 
és hitelesen csendültek fel az Istent dicsérő dallamok.

Ezt követően Szalkay Róbert nagytiszteletű úr a helyi néptánccsoport előadására 
invitált minket. Az autentikus magyar néptáncokat bemutató társulat tagjaként ő 
maga is színpadra lépett.

A közösen elfogyasztott ebéd – melynek fogásait terjedelmi okból nincs mód részle-
tezni (pedig amúgy megérné) – vendéglátóink odaadó készülődéséről tanúskodott. Kö-
szönetnyilvánításként, gyülekezeti ajándékként lelkipásztorunk átnyújtotta madarasi 
testvéreinknek a Scherman László nagytiszteletű úr által készített, a pesthidegkúti 
református templomot ábrázoló festményt.

Délután újabb, nem hétköznapi programban volt részünk. Lovas kocsikra szállva 
eljutottunk a Hortobágy „tengersík vidékére”. Az időzítés pompás volt, épp daruvo-
nuláskor szemlélődhettünk a pusztán.

Napszálltakor Tiszaigar református templomában vettünk részt záró istentiszteleten, 
Szalkay Róbert igehirdetésén. Imádságban kértük az aratás Urát, hogy küldjön munká-



sokat az ő aratásába. Az igariakkal való személyes találkozásra, együttlétre közös éneklé-
sünk után, az általuk szervezett szeretetvendégség keretei között adódott lehetőségünk.

Hazafelé tartva hálás szívvel gondoltunk vissza kunmadarasi és tiszaigari felebarátainkra, 
fölidézve szeretetük, figyelmességük sokféle módon való megnyilatkozását.

Montvai Zsolt

Beszámoló a gyülekezet diakóniai 
szolgálatáról
„Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, 
amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” Ef 2,10 

A diakóniai szolgálatban részt vevő önkéntes szolgálók nagyobb része maga is segít-
ségre szorult az elmúlt hónapokban. Így a gyülekezeti tagokhoz fordultunk november 
elején, hogy aki belső indítatásból rendszeresen, vagy akár csak évente 1-2 alkalommal 
részt tud vállalni a szolgálatokból, jelentkezzen. Az Úr dicsőségére többen jelentkeztek 
a szokásos szolgálatokra, mint gépkocsi-szolgálat, idősek és betegek látogatása, és 
segítése, szolgálat szeretetvendégségnél, takarítás, kertgondozás, hólapátolás, vagy 
éppen segítés a nyári gyermektáborban. De olyanok is voltak, az idősebb testvérek 
közül is, akik a gyülekezeti tagoknak apróbb ruhajavítást, vagy a nyári táborokba 
különböző kézműves oktatást ajánlott fel. Köszönjük. Jelentkezni fogunk.

Másrészről - Fehér néni történetét végiggondolva – felmerült, hogy házi segítségnyújtó 
szolgálatot működtessünk a gyülekezetben. A lehetőségekről részben a Budai Református 
Egyházközség ismert diakóniai szolgálatánál, részben Schweitzer Albert Református Sze-
retetotthon módszertani intézményvezetőjénél Beszterczey Andrásnál tájékozódtunk. 
Ők is évek óta egész Budapestre kiterjedő házi segítségnyújtó szolgálatot működtetnek, 
meghatározott feladatokat látnak el az arra szoruló és igénylő időseknél, krónikus bete-
geknél: fürdetés, öltöztetés, ágyazás, étkeztetés, takarítás, gyógyszer kiváltás, orvoshoz 
kisérés, orvos értesítése, stb. Jelenleg a gondozó szolgálat a rászorultak számára díjmen-
tes. Számos ok miatt a gyülekezet számára csak az lehetséges, hogy Schweitzer Albert 
Református Szeretetotthon házi segítségnyújtó szolgálathoz csatlakozva „fiókintézmény-
ként” működjünk. Jelenleg az idősek között igényfelmérést végzünk és keressük azokat, 
akik szociális gondozói végzettséggel vállalnák a gondozói munkát bérezés ellenében. 

S végül, beszámolunk arról, hogy a Tatai Református Egyházmegye diakóniai szolgá-
lat motivációival foglalkozó konferencián megtisztelő felkérésre előadást tartottunk 
a gyülekezetről és bizonyságot tettünk, arról, hogyan vezetett bennünket Isten a 
szeretetszolgálathoz. 

Dr. Futó Judit és Kenézné Ádám Zsuzsanna



szeretetbank
Szeretetbank (szeretetháló) kezdeményezésünket folyamatosan bővítjük. Kérjük, hogy 
aki végzettsége, képesítése, szakmája szerint bármilyen segítséget fel tud ajánlani a 
gyülekezeti tagoknak, jelezze személyesen, vagy e-mail-ben. A felajánlást elérhetővé 
tesszük a honlapon. Ugyanitt tájékozódhatunk, ha segítségre van szükségünk.

Emellett dolgozunk egy szakmai adatbázis kiépítésén is. Ha van a gyülekezetben 
megbízható ács, villanyszerelő, építési vállalkozó, ügyvéd, miért ne fordulnánk hozzá 
bizalommal, ha valamilyen szolgáltatást szeretnénk igénybe venni. Erre a listára is 
személyesen ill. e-mail-ben lehet jelentkezni.

ihlet
Ebben a rovatban szeretnénk megjelentetni gyülekezeti tagjaink írásait, verseit, gon-
dolatait. Ha valaki ihletet kap, küldje el írását email címünkre!

Képet nézni jó

Szeretek képeket nézegetni. 
Egy családi fotó, egy tör-
ténelmi fénykép, egy fest-
mény mind-mind mesélnek. 
Eszembe juttatják azokat a 
történeteket, amelyeket átél-
tem, vagy hallottam szüleim-
től, nagyszüleimtől, amelyek-
ről tanultam vagy olvastam, 
esetleg amelyekről magam is 
képzelődtem. Mindig különös 
csodálattal néztem azokat a 
képzőművészeti alkotásokat, 
amelyek Isten dicsőségére és 
az emberek javára születtek – nemcsak gyönyörködtetésére, hanem elgondolkodtatá-
sára is. A művészet történetének számtalan alkotásán jelennek meg a Biblia történetei. 
Nem helyettesíthetik Isten igéjét, de mivel az emberi gondolkodás igencsak képszerű, 
segíthetnek az azon való elmélkedésben, annak megértésében.

Nemrég egy szobrász barátom meghívott többünket a műtermébe, hogy megmutassa 
készülő munkáját. Nagy megtiszteltetés érte, felkérték a hajdúdorogi görög katolikus 
püspöki székesegyház bronzkapujának elkészítésére. Megmutatta a ceruzával meg-
rajzolt vázlatokat és a számítógép segítségével készített látványtervet, és láthattuk 
a kaput majdan díszítő ikonokat egyelőre viaszból megformázva. Elmondta, hogy a 



képek szigorú szerkesztési szabályok és ábrázolási előírások szerint mondanak el ó- 
és újszövetségi történeteket. Sőt, arról is mesélt, hogy az ő domborművein éppúgy, 
mint általában az ikonokon, az, amit és ahogy ábrázol, jelképrendszerében teológiai 
gondolatok megfogalmazása is egyben.

Összesűríteni egyetlen képbe mindazt a lelkületet, amivel az adventi időszakban várjuk 
a Megváltó megszületését, rettentő nehéz dolog. A Jézus születése ikon a következőkre 
hívja fel a figyelmünket:

Ahogy a kép központi alakja a megszületett Jézus, úgy várakozásunk és karácsonyi 
ünneplésünk középpontjában Neki kell állnia. Sőt, egész életünkében, mert Isten 
nekünk és értünk öltött testet a Fiúban. A betlehemi barlangban a Megváltó született 
meg, aki már világra jötte pillanatában magában hordozta eljövendő sorsát, egyszer 
majd meg kell halnia mindnyájunk bűneiért. A képen ezt jelzi a jászol sírra emlékeztető 
formája és a halotti lepelszerű pólya.

Ahogy a kép bal alsó sarkában kuporgó József, úgy gondolkodjunk el mi is arról, 
hogy micsoda kegyelem az, hogy ezen a karácsonyon is újra részesei lehetünk annak 
a misztériumnak, amelyben Isten nekünk ajándékozza mérhetetlen szeretetét.

Ahogy a kép bal felső sarkában meghajló angyal, akinek a hódolat jeleként egy kendővel 
van letakarva a keze, úgy mi is hódoljunk az emberré lett Istenfiának, dicsőítsük Őt 
imában, énekekkel, és minden módon, ahogy csak tudjuk.

És mit adhatunk mi a Világ Urának? A kép jobb oldalán az érkező keleti bölcsek kin-
cseket hoznak, az alul segédkező asszonyok ringatják és fürdetik a kisdedet. Ahogy 
mindannyian az ég felé tekintenek, mert tudják, hogy ami itt lent történik, az fentről 
ered, úgy mi is adjuk oda életünket az Úrnak.

A jászol fölött álló két állat arra figyelmeztet, amire intette Ézsaiás próféta Izrael 
népét: Az ökör megismeri gazdáját, és a szamár ura jászolát, csak Izrael nem ismer 
meg, népem nem tud semmit megérteni. A karácsonyi történetben ismerjük meg és 
értsük meg, hogyan közölte velünk Isten határtalan kegyelmét, és küldte el nekünk 
egyszülött Fiát.

A képen a hajdúdorogi görög katolikus székesegyház advent első vasárnapján felszentelt 
bronzkapujának Jézus születése ikonjának viaszmintája látható. A Hidegkúton élő 
szobrászművész, Sallai Géza alkotása. 

Lakos Attila



könyvajánló
Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy Isten megajándékozott ben-
nünket önmagával, és ennek mintájára mi is meglepjük szeret-
teinket. Miért ne tennénk ezt az Igén alapuló, hívő testvérek 
tollából származó könyvekkel? Így nemcsak a mi szeretetünket, 
hanem a Mennyei Atya szeretetét is közvetítjük mások felé. 
Istennek hála, számtalan keresztény könyvkiadó kínál tartal-
mas olvasnivalót az interneten és a könyvesboltokban egyaránt. 
Most hadd ajánljak egy olyan – számomra kedves – könyvet, 
amely mindössze egy igevers magyarázatán vezeti végig az olva-
sót. A sokszor idézett vers a János 3,16: „Mert úgy szerette Isten 
a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.” A Biblia dióhéjban – szoktuk mondani erre az idézetre. Hiszen a teljes 
Szentírás üzenete olvasható ebben a 21 szóban. Jézus tömör mondata felfedi előttünk 
Isten kezdeményező szeretetét, amellyel kinyúl a pusztulás felé igyekvő emberért, és 
a legdrágább ajándékkal, saját fiával siet megmentésére. A jászolban megszületett 
gyermek elhozta magában az Atya gondosan becsomagolt karácsonyi meglepetését, 
az örök életet. Az üdvösség kérdése ilyen egyszerű. Isten munkálkodik: szeret és 
ad, mi pedig bízunk és élünk. De amilyen nehéz volt Jézus beszélgetőpartnerének, 
Nikodémusnak, gyermeki hittel és alázattal elfogadnia a kegyelmet, olyan nehéz a ma 
emberének is Istenre bíznia az életét. Én a János 3,16 üzenetét, mint aranyozott diót, 
szeretném mindenki karácsonyfájára akasztani ezen az ünnepen, és a Mindenható 
bontsa ki számunkra még világosabban a benne rejlő kincset, akár Max Lucado könyve 
segítségével. A könyv tartalmaz még egy 40 napos áhítatos anyagot is, ami segít Isten 
jelenlétének befogadásában, az adventi időszakban.

Max Lucado: 3:16 A remény számai. Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány

Beszerezhető az iratterjesztésben, keresztény könyvesboltokban vagy az interneten: 
www.12kosar.hu. Ára: 1360 Ft.

Vincze Alexandra

alkalmaink
Vasárnap 8.00 és 10.00:  Istentisztelet
Vasárnap 8.00 és 10.00: Gyermekistentisztelet 8-kor összevont csoport, 
 10-kor 2 csoportban az istentisztelettel párhuzamosan 
 (óvodások, iskolások)
Kedd 15.30: Bibliaóra a mozgássérültek lakótelepén (Pinceszer u.) – 
 kéthetente



Kedd 18.30: Fiatal felnőttek bibliaköre
Szerda 9.30: Imaközösség
Szerda 10.00: Bibliaóra
Szerda 18.00: 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: 11.30-12.45, csütörtök: 16-18.00

A megjelölt időpontokon kívül is szeretettel várok mindenkit!

Mobilszámaink: 30-38-38-145 (Kovács Gergely lelkész) 30-294-9194 (Scherman 
László, beosztott lelkész)

Honlapunk címe: www.refhidegkut.hu

Kérjük, figyeljék honlapunkat, ahol megtalálhatóak az aktuális hírek, programok, 
mp3 formátumban a templomban elhangzott igehirdetések, a „Szeretetbank”-kal 
kapcsolatos információk!

adakozás
„Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. 
Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kénysze-
rűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2 Korinthus 9,6-7)

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 2012-ben, a 2011-es felajánlások alapján: 314.776 Ft. Az összeget gyülekezetünk 
életének, a gyermek-és ifjúsági munka támogatására valamint rászoruló családok meg-
segítésére fogjuk fordítani. A Pesthidegkúti Református Alapítvány számlaszáma: 

(Unicredit) 10918001-00000421-29530006

Az Alapítvány adószáma: 18009640-1–41
A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066

1%



imatémák
Adjunk hálát Istennek:
•	 a csendeshetekért, lelki alkalmakért, közösségi programokért
•	 a különböző gyülekezeti területeken szolgáló testvérekért
•	 gyülekezetünk növekedéséért

Imádkozzunk:
•	 missziói lelkületért
•	 egymás elfogadásáért, szeretetért, békességért
•	 lelki látásért gyülekezetünk jövőjével kapcsolatban

a karácsonyi ünnepkör alkalmai:
December 20. csütörtök 18.00: Úrvacsorai előkészítő istentisztelet a 
gyülekezeti teremben

December 23. vasárnap 10.00: Családi karácsonyi istentisztelet, a gyerekek 
és fiatalok szolgálatával, ajándékozással

December 24. hétfő 15.30-16.00: karácsony esti áhitat a templomban

December 25. kedd 8.00 és 10.00: karácsonyi istentisztelet 
úrvacsorával

December 26. szerda 10.00: karácsonyi istentisztelet úrvacsorával

December 27-én, 28-án a gyülekezeti alkalmak elmaradnak!

December 30. vasárnap 8.00 és 10.00: az év utolsó vasárnapi 
istentisztelete, amelyre külön meghívjuk gyászoló testvéreinket, akik 
2012-ben búcsúztak szeretteiktől

December 31. hétfő 18.00: óévi hálaadó istentisztelet a templomban

2013. január 1. kedd 10.00: újévi hálaadó istentisztelet, majd gondnoki 
köszöntő és koccintás a gyülekezeti teremben.

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk minden kedves 
Testvérünknek!


