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Gyülekezeti Hírlevél, 2012. Pünkösd

Áhitat
„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyan-
azon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az 
égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek 
jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. 
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; 
úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. 

Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a 
föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a 
sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöb-
bentek, és csodálkozva mondták: „Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor 
hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén: pártusok, médek és elámiták, és akik 
Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában 
és Pamf íliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, 
zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges 
dolgairól.” Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: „Mi akar ez lenni?”

 Mások azonban gúnyolódva mondták: „Édes bortól részegedtek meg.” (Apostolok Cselekedetei 2,1-13)

A tanítványi kör együtt volt, imádkoztak, és várták, amit Jézus ígért.

„Kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.”

Nem hiába vártak, csodálatos dolog történt velük. Megváltoztak. Azok az egyszerű em-
berek, akik néhány éven át követték Jézust, azok a halászok, vámszedők, írástudókként 
kezdték magyarázni az evangéliumot. Szavaiknak ereje lett. Bíztak Jézus ígéretében, 
kérték és várták a Szentlelket, és meg is kapták. Ez változtatta meg őket. Mások, akik 
szintén ott voltak, csodálkoztak ezen. Nézték, kívül maradva az eseményeken, érdekes-
nek találták, és érthetetlennek. „Mi ez?” kérdezgették, és végül úgy mentek haza, „valami 
nagyon szokatlant láttunk”. De nem kezdtek vele semmit, az életük nem változott meg.



Voltak olyanok is, akik kinevették az egészet. Azt gondolták részegek a tanítványok. 

Elutasították még a lehetőségét is annak, hogy Isten valóban beavatkozott, valami 
csoda történt, és megnyílt a lehetőség kapni az Ő szentlelkét.

Az a kérdés, Te kik közé tartozol? A lehetőség azóta is nyitva áll mindannyiunk szá-
mára. Kérhetjük, várhatjuk Isten Szent Lelkét, ha szeretnénk, hogy megváltoztasson, 
új életre keltsen. Ránk is kitölti Isten ingyen kegyelméből.

Scherman László

Római levél
Szerda reggeli bibliaóráinkon öt hónapja tanulmányozzuk Pál 
apostolnak a római, keresztyén gyülekezethez írt levelét, jelenleg 
éppen a levél felénél tartunk. A gyülekezetet nem Pál alapította. 
Jézus mennybemenetele után, Jeruzsálemben a pünkösdi esemé-
nyeknek, s a Szentlélek kitöltetésének rengeteg, más országból 
származó zarándok is tanúja volt.

Az ünnep után hazatérők, például a ”római jövevények” (Ap.csel. 2,10.) bizonyságté-
telei nyomán sokan megtértek, s keresztyén csoportokat alkottak. Egy ókeresztyén 
irat szerint emléküket őrzik a Rómában és környékén ma is létező katakombák, ahová 
üldöztetések idején rendszeresen bemenekültek.

A levelet Pál apostol Kr.u. 57 kora tavaszán, harmadik missziói útján írta. Valószínűleg 
éppen Korinthusban tartózkodott, s a jeruzsálemi, szegény hívőkhöz igyekezett, hogy 
eljuttassa hozzájuk a gyülekezetek által küldött adományokat.

A levél írásakor Pál még nem járt Rómában, személyesen nem ismerte a római gyü-
lekezet tagjait (túlnyomó részben pogánykeresztyének voltak, zsidókeresztyén ki-
sebbséggel), nem tudott helyi szükségleteikről, problémáikról, de nagyon szeretett 
volna eljutni hozzájuk.

A levél az évek óta remélt, személyes találkozás előkészítője volt; átfogó, alaposan 
kidolgozott, teológiai tanulmány. Pál olyan gyülekezetnek írt az üdvösségről, amely-
ben apostol még nem tanított. A római levél fő témája az evangélium lényege: Isten 
üdvözítő szeretete az egész emberiségre érvényes. Mindenkire. 

„Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus 
által. Mert ... Őt rendelte engesztelő áldozatul”. (Róma 3,24,25.)



Istennek ezt a meg nem érdemelt kegyelmét csak egyféleképpen nyerhetjük el, hit 
által. Azt mondja Pál, hogy nem kell zsidónak, görögnek vagy pogánynak lennünk, 
nem kell arra törekednünk, hogy a törvényt betű szerint betartsuk, egyszerűen, gyer-
meki hittel kell Isten szeretetét elfogadnunk. Teljesítményeink sem járulhatnak hozzá 
megigazulásunkhoz, mert azt kegyelemből, ajándékba kapjuk. Annyit tehetünk, hogy 
elfogadjuk az ajándékot, s ezután - hálából - Vele akarunk járni.

„Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus 
Krisztus által”. (Róma 5,1.) 

Ahogy a vasárnapi istentiszteleten Kovács Gergely lelkipásztorunk kifejtette:

Istennel való megbékélésünk, a Vele való új kapcsolatunk alapján vagyunk csak képesek 
magunkkal és embertársainkkal is békességben élni. Fogadjuk el magunkat, körülmé-
nyeinket, lehetőségeinket, s a többieket is könnyebb lesz elfogadnunk. Békességet nyerünk 
az örökös háborúskodás helyett, s vihetjük a békéltetés evangéliumát a többi emberhez. 

Pál arra kéri a rómaiakat, hogy úgy tekintsenek magukra, mint akik meghaltak a bűn 
számára, és Istennek élnek. „Szánjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból 
életre keltetek...!”

Az apostol hívő emberekhez intézte ezt a felhívást, akik már megismerték a megváltás, 
a bűnbocsánat titkát, s az élő Krisztussal járnak. Jézus kereszthalála elfordította róluk 
Isten haragját, ítéletét, elrendeződött a múltjuk, biztosítva van örök életük. „Akiket 
Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai” (Róma 8,14.)

Akik Jézus Krisztusban hiszünk, egész életünkben számíthatunk a nagy Pártfogóra, 
Segítőre, Vigasztalóra, aki – ahogy a Mester ígérte - megtanít bennünket mindenre, 
eszünkbe juttatja, amire emlékeznünk kell, bennünk lakik, nálunk marad mindörökké, 
és „kimondhatatlan fohászkodásokkal esedezik értünk”. 

Biztonságban vagyunk, Isten szeretetétől senki és semmi el nem szakíthat bennünket.

Jókuti Zsuzsa és Ferenc

Szerdai bibliaóra
Lapozgattam Máté fiam konfirmációi olvasókönyvét. Büszke voltam, mert a legna-
gyobb gyermekem megerősítésre készül. Megismeri az evangéliumot. Olyan lelki 
táplálékot vesz magához, amelyet az ember minden korban éhezett. Egyszer csak 
rátalál a szemem egy versre. 



Ady Endre: Az Úr érkezése

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon,
De háborús éjjel.

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom,
De Őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

A katarzis nem maradt el. Nehéz lenne szavakba önteni, amit ekkor éreztem, de jó 
volt. Nagyon jó! Megerősödött bennem a vágy, amit már korábban is éreztem, hogy 
csodálatos lenne hasonló gondolkozású emberekkel megosztani ezeket az Istennel 
kapcsolatos élményeket. A gyülekezet honlapjának elkészítése során jobban megismer-
kedtem a tiszteletes urakkal, Kovács Gergellyel és Scherman Lászlóval. Ők hívogattak 
az akkor induló szerda esti felnőtt bibliakörre, így hát jelentkeztem.

Az első alkalom nagyon izgalmas volt számomra, mivel Lacin kívül senkit sem ismer-
tem személyesen. Zsoltár éneklés után Jakab levelével kezdtük az ige tanulmányozását. 
Emlékszem, mindenki két szakaszt olvasott belőle. A kísértésről volt szó. A megbe-
szélés során mindenkiről kialakult egy kép bennem és örömmel tapasztaltam, hogy itt 
valóban olyan társaságba kerültem, ahol az Isten szavával kapcsolatos gondolatokat 
megoszthatjuk egymással. 

Ma már sok együtt töltött óra áll mögöttünk. Jobban megismertük egymást, kezdünk 
igazi közösséggé válni. Az alkalmak végén tartott közös imádság alatt is megjelennek 
már személyesebb dolgok is. Sőt, többször előfordult, hogy valamelyikünk egyéni 
problémájának megoldásáért együtt kértük az Urat. Ez mindig nagyon felemelő ér-
zés és tudom, hogy az Isten meghallgatja kérésünket. Utólag visszagondolva remek 
döntésnek tartom a bibliakörhöz való csatlakozásomat. Aki érez magában akár csak 
egy kicsiny indíttatást is arra, hogy akár a mi, akár más gyülekezetek bibliaköréhez 
csatlakozzék, az ne habozzon. Tiszta szívből csak ajánlani tudom!

Nagy László



Érett kalászok
Ezévben április utolsó vasárnapján rendeztük az idős gyülekezeti testvéreknek szóló 
szeretetvendégséget. Nagy örömünkre a környezetünkben levő szeretetotthonokból 
többen eljöttek, és már az igehirdetésen is velünk voltak: „Jézust szeretnénk látni”.  Az 
istentisztelet után megtisztulva, derűs jókedvvel, ragyogó napsütésben sétáltunk le a gyü-
lekezeti terembe. Az ifisek énekszolgálattal, Szakács Sára pedig Joó Sándor és Túrmezei 
Erzsébet verseivel köszöntötte az idős gyülekezeti tagokat. A szeretetvendégség tető-
pontján Henter Marika bizonyságtételét hallgattuk meg. Ezt követően, a közös ebéd alatt 
személyes beszélgetésekre volt lehetőség. S „műsoron kívül” Sári néni, Gerecze Pálné, a 
köztünk levő Bódás János azonos nevű édesapjának, az ismert református lelkipásztor-
költőnek a verseiből szavalt. Jó volt látni a vidámsággal, mosollyal teli arcokat: „…ha 
szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. (1Jn 4,12)

Futó Judit, Diakóniai Szolgálat

Dr. Joó Sándor: Nem vagy felesleges  
(Az Istenre hagyatkozás boldog időszaka) 

Fejed felett hát elszálltak az évek, 
s az ifjúság olyannak tekint, 
mint kit itt felejtett az idő. 
Ne bánd, most élted legszebb kora jő. 
Az idő, ama nagy aranymosó, 
a hétköznapok homokjából 
mosta ki a lelked aranyát, 
s most szelíd, de sugárzó fényivel övezi 
még hátralévő éveid sorát. 

Az aranyérc nehéz, s te ezért 
érzed hát az öregség súlyát. 
Ne bánd, csak dalolj vígan, boldogan. 
Az Úrnak érett gyümölcsre is szüksége van.
Tavasz, nyár ősz nélkül mit sem ér, 
de legszebb a tél: ruhája hófehér. 
Virág, kalász, gyümölcs kezdet csupán, 
A szemlélődő pihenését az életfán 
A tél halk hóesése hozza meg. 
Hidege nem gyötör, ha a szíved meleg. 



S ha öreg csontjaid oly gyakran fájnak, 
Ez is csak ígérete egy újabb csodának. 
Gyerekkorodban is fájt a növekedés, 
Most belső, drágább lényed növekszik. 
Lelked nemsokára szárnyát bontogatja, 
S hogy merre szállj, az utat megmutatja. 

Ne bánd, ha munkaerőd nincsen, 
Csak szemlélődj a drága kincsen, 
Mit az Úr adott az aranykorhoz néked, 
Ne irigyeld, ki hasznos munkát végez, 
Napjaidhoz büszke célt, ó, ne keress! 
Míg szeretni és imádkozni tudsz, 
Nem vagy felesleges!

(elhangzott az idősek szeretetvendégségén)

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

Szirom egy hegedűről

...a tavasz. az igazi tanításnak mára alig-alig akadt harcosa, miköz-
ben egy vesszőszál tavaly gyökeret vert a szikes talajon és nyárutóra 
ékességgel ajándékozta meg a népeket; a népek elmentek hozzá még 
aznap este - fel az égig érő hegyekre - elébe ültek a mesternek és 
hallgatták beszédeit, de nem cselekedték; hangját, formáját dicsérték 
s mint valamilyen cigány hegedűsnek homlokára bankókat tűztek; 
csak egy röpke éjszakát, csak egy röpke órát szomorkodtak a szívek;

s újra tűz ütött ki a téren; a házak előtt, a padon szerencsétlen, sze-
nilis tinédzserek ültek, pipájukra gyújtottak, kocogtatták megsárgult 
fényképeiket, a polgármester a kirakatokat nézegette, szép selyem 
pórázán családját vezetgette.

- élek, élek!

Budai István írása és rajza



Lecke a vadludaktól
Gondolkoztál már azon, hogy miért repülnek V alakban a vadludak? Mint minden 
állati viselkedésben, Istennek itt is jó oka volt arra, hogy ezzel az ösztönnel ajándékozza 
meg a ludakat. Amikor egy-egy madár suhint egyet a szárnyával, felhajtóerőt képez 
az őt követő madár számára. Egy V alakban, az egész csapat legkevesebb 71 %-kal 
hosszabb utat tud megtenni, mintha az egyes madarak egyedül repülnének. Amikor 
egy lúd kiesik a V alakból, hirtelen úgy érzi, mintha mázsás súly húzná lefelé…

…és gyorsan visszatér a csapathoz! Csakúgy, mint a ludak… azok az emberek, akik 
azonos irányba tartanak és közösséget alkotnak, gyorsabban jutnak el céljukhoz, mint 
azok, akik teljesen egyedül próbálják meg azt. Amikor egy lúd elfárad, hátra repül és 
egy másik foglalja el a helyét a V csúcsán. Ha az embereknek lenne annyi józan eszük, 
mint a ludaknak, rájönnének, hogy a sikerük egyértelműen a közös munkájukon múlik, 
felváltva vállalva a munka nehezét és osztozva a vezetés terhein.

A hátul repülő ludak hangos gágogással bátorítják az elsőket a sebesség növelésére. 
Fontos, hogy a mi hátulról jövő „gágogásunk” bátorító legyen az előttünk haladóknak. 
Különben csak gágogás marad! Amikor egy lúd megbetegszik, 2 másik lúd is lemarad 
vele a V alakzatból és követi, hogy védelmet nyújthassanak számára. Addig maradnak 
vele, amíg erőre kap és újra repülni tud, vagy amíg meghal.

Akkor útra kelnek, hogy beérjék saját alakzatukat, vagy csatlakozzanak egy másikhoz. 
Bárcsak mi is ennyire önfeláldozók lennénk, hogy érdemesek lehessünk ilyen bará-
tokra, akik a szükségben mellettünk állnak. Nem kell tudósnak lennünk ahhoz, hogy 
tanuljunk Isten csodálatos teremtményeitől…, csak meg kell állnunk és figyelnünk elég 
hosszasan, hogy Isten felfedje előttünk csodáit és intelmeit! A Biblia szerint: „Mindaz, 
amit Istenből megismerhetünk, Ő láthatóvá tette azt, hiszen ami belőle láthatatlan, 
alkotásaiból az emberek már a világ megalapítása óta megértik s átlátják…” Róma 1:20.

“Egyébiránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak, és az égnek madarait, 
azok megmondják Néked. Avagy beszélj a földdel és az megtanít téged, a tenger halai 
is elbeszélik néked. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi 
ezt”? Jób 12:7-9.

Hát, érdemes figyelni a vadludakra?! A történelemben mindig visszájára fordult az, 
ha az emberek Istent bár megismerték alkotásaiból, Istenként nem dicsőítették és 
hálát neki nem adtak! Ennek az lett a következménye, hogy a „be nem látó szívük 
megsötétedett…” – s erre napjainkban, éppen az égnek madarai figyelmeztetnek!

(Forrás: Internet)



2011-ben történt gyülekezetünkben…
2011-ben megkeresztelt gyermekek

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, 
a Fiúnak és a Szentléleknek nevében…” (Máté 28,19)

Tóth Rebeka Emese
Tóth András István
Pál Botond
Chován Bence
Chován Bodza
Sziklai Emma Piroska
Szabó Mirkó Péter
Szabó Dávid Márk
Gáspár Júlia
Vida Panka
Crisan Ármin Dominik
Lipcsei Lilien Jázmin
Győrffy Levente
Vincenzo Géza Dante Lannie
Szokai Maja Diána
Lambert Zsófia 
Sinka Dóra
Bokor Lőrinc
Bokor Vince
Benkő Ádám Csaba  

Konfirmációi fogadalmat tett testvéreink

„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amely-
ről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.” (1 Timóteus 5,12)

Kálmán Zsófia Lakos Benedek 
Móga Dániel Olexó Tünde 
Pánczél András Scherman Jakab 
Tarnói Kincső Zábó András 
Gregorik András (felnőtt konf.) Szerényi Andrea (felnőtt konf.)



Házasságának megáldását kérte templomunkban

„Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” (1Móz2,18)

Nánási Zoltán és Lasszinger Ildikó Horkay Adrián és Kőmíves Zsuzsanna 
Seres Tamás és Balogh Nóra Scherman László és Végh Julianna 
Fülöp Botond és Svéda Beatrix Patay Gábor és Telek Szilvia 
 (a szertartás a pasaréti templomban volt) 
Térey János és Harmath Artemisz Solymár András és Tomsics Nóra

A következő testvérek ravatalánál hirdettük a feltámadás evangéliumát

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

Nagy János Laskó Gyula 
Szilasi Imréné Schrett Jánosné 
Kósa András Balogh Lajos 
Magda Istvánné Szász Antalné 
Süle Zoltánné Dévényi Péter 
Bándi Jenőné Weger Imréné 
Járosi Zoltán Bíró Jánosné 
Nikházy Jánosné Szabolcs Károlyné 
Kis Mihály Szabó István 
Stépán József Demzse Julianna

Nyári programok
Kisgyerekes családok hétvégéje (Óbudavár, június 8-10.)

Családos, lelki hétvége a baba-mama kör szervezésében. Jó lehe-
tőség az ismerkedésre, a közösség gyakorlására, beszélgetésekre, 
lelki témákról való közös gondolkodásra, hasonló élethelyzetű 
családokkal. Részvételi díj: Házaspáronként (2 főre) 18 000+ 3 
éves kor feletti gyermekek után annyiszor, ahányan vannak: 4640 
Ft. Jelentkezési határidő: június 3.

Hittanos évzáró- és családi nap (június 17. vasárnap 10.00-tól)

Az istentiszteleten a gyerekek részvételével közösen zárjuk a hittanos évet. Közös 
ebéd után a gyerekeknek vetélkedő és tombola, a felnőtteknek rövid előadás és be-
szélgetés lesz.



Gyülekezeti gyerektábor (június 18-22. napközis rendszerben, a Gyülekezet 
területén)

Hagyományos gyerektáborunkba 6-14 éves gyerekeket várunk. Lesz bibliai tanítás, 
éneklés, játék, sport, kézműves foglalkozások, kirándulás, csapatmunka. Részvételi 
díj: 7.500 Ft/tábor (testvérkedvezmény: 2. gyermek: 6.000 Ft, 3. gyermek: 4.000 Ft, ill. 
rászorulóknak térítésmentesség) Jelentkezési határidő: május 28.

Gyülekezeti csendes hétvége (július 26-29. Monoszló)

Szeretettel várunk mindenkit, aki vágyik az elcsendesedésre, az Igében való elmé-
lyülésre, testvéri beszélgetésekre, kikapcsolódásra, távol a zajos várostól, a Balaton 
felvidéken! Részvételi díj 22.000 Ft. Jelentkezési határidő: június 30.

A részletes információk, jelentkezési lapok megtalálhatók a lelkészi hivatalban, ill. email-
ben igényelhetők! Akinek szüksége van anyagi segítségre a részvételhez, kérjük jelezze a 
lelkészeknél!

Könyvajánló
Bob George - Az igazi kereszténység
- Az élet túl rövid, hogy elvesztegessük! 

Amíg keresztyénként, csak a szabályoknak próbálunk megfelelni, 
addig az egész harc egyre nehezebb. Hajlunk a törvényeskedésre, 
rosszul érezzük magunkat és megítélünk másokat. Ha azzal 
próbálkozunk, hogy autonóm lényként éljünk és megpróbál-
juk magunkat és másokat szeretni, csapdába kerülünk. Ebben a 
csapdában egyre boldogtalanabbak és elégedetlenebbek leszünk. 
Isten a Tőle való teljes függésre teremtett bennünket. Amikor en-
nek átadjuk magunkat, akkor nyílik meg számunkra a szabadság 
Krisztusban.

Bob George könyve azt tárja elénk, érthető és olvasmányos könyvében, hogyan lehe-
tünk boldog keresztyénekké.

„Sokéves tanítói illetve lelkigondozói szolgálatának tapasztalataiból merítve” vezet 
bennünket, hogy rátalálhassunk, megújulhassunk Isten irántunk megnyilvánuló sze-
retetében, Krisztusban.

Scherman László



Alkalmaink
Vasárnap 8.00 és 10.00: Istentisztelet
Vasárnap 8.00 és 10.00: Gyermekistentisztelet 8.00-kor összevont csoportban, 

10.00-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 és 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: 11.30-13.00 

csütörtök: 16-18.00
A megjelölt időpontokon kívül is szeretettel várunk mindenkit! 
Kovács Gergely, lelkész: 30-38-38-145 
Scherman László, beosztott lelkész: 30-294-9194

Adakozás
„Hálaadással áldozz Istennek!” (Zsoltárok 50,14)

Köszönjük gyülekezeti tagjaink adományait, amelyeket
•	 perselypénzként
•	 egyházfenntartói járulékként
•	 céladományként
•	 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 fogjuk fordítani. A Pesthidegkúti 
Református Alapítvány számlaszáma: 
(Unicredit) 10918001-00000421-29530006
Az Alapítvány adószáma: 18009640-1–41
A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066



Imatémák
Hálát adunk Istennek:

•	hogy	hazánkban	szabadon	hirdethetjük	Isten	Igéjét
•	gyülekezetünk	növekedéséért,	az	új	életekért
•	a	szolgáló	testvérekért

Könyörögjünk: 

•	betegeinkért,	és	a	gyászolókért
•	gyülekezetünk	nyári	programjaiért
•	a	gyülekezet	lelki	fejlődésért,	a	szeretet	közösség	erősödéséért

A pünkösdi ünnepkör alkalmai:
Május 17. csütörtök 18.00:  
istentisztelet mennybemenetel ünnepén a gyülekezeti teremben

Május 17. csütörtök 19.00:  
felnőtt konfirmandusok nyílt órája

Május 20. vasárnap 10.00:  
konfirmandusok vizsgája és fogadalomtétele

Május 23-25. szerda-péntek 18.30:  
evangélizációs esték

Május 27. vasárnap 8 és 10.00:  
pünkösdi istentisztelet úrvacsorával

Május 28. hétfő 10.00:  
pünkösdi istentisztelet úrvacsorával

Május 31. csütörtök 18.00:  
ökumenikus imaest a gercsei templomban

„Jövel, teremtő Szentlélek, és híveiddel légy vélek, szent ajándékiddal szívek újuljon  
és teljesedjék!” (373. dicséret)


