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Áhitat
„Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni 
fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, 
nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az 
Atyáé, aki elküldött engem.”

„Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én 
nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit 
én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem 
úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.”

(Jn; 14.:23-26)

„Ha valaki szeret engem...” Mondja Jézus. Szeretjük mi Őt? Sokakban talán fel sem merül 
ez a kérdés. Megpróbálunk keresztyén módra élni egy ultramodern, rohanó világban, a 
globalizáció és a fogyasztói társadalom árnyékában, őrizgetni keresztyén értékeket, és 
mégis lépést tartani a korral... Arra ritkán gondolunk, hogy Isten szeret minket, és Jézus 
ezt a szeretetet hozta közel, és most azt mondja nekünk János apostol szavain keresztül, 
hogy „aki szeret engem, megtartja az én igémet”

Szeretjük mi Őt? Megtartjuk az igéit, amelyeket tőle hallunk, személyesen nekünk szólóan? 
Vagy csak elszaladunk templomba is, és aztán indul a következő munkahét. Pedig nagy 
Ígéretet ad nekünk a mi Urunk; „Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt 
pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunk-
nak nála.” Szállást készíteni annak kell, aki ott akar lakni. Jézus tehát itt azt ígéri, hozzánk 
költözik az Atya és a Fiú. Belegondoltunk már ebbe, mekkora megtiszteltetés ez? Ha egy 
magas rangú ember, mondaná, odaköltözöm hozzád, mennyire megtisztelőnek éreznénk! 
Most Jézus mondja ezt, és ráadásul a szállást sem mi kell elkészítsük. Nem a mi munkánk. 
Nem nekünk kell megfelelő szállást készítenünk, azt az Isten maga elvégzi, nekünk „csak” 
szeretnünk kell ehhez Jézust, és megtartani az ő igéit!



Ezek az igék természetesen nem Jézuséi, hanem az Atya igéi, a teremtő, fenntartó és 
mindent igazgató Igék ezek, amelyeket az Atya rábízott Jézusra, hogy nekünk átadja. És 
Jézus hűségesen elvégezte ezt a feladatát is, és ezek az igék még ránk is maradtak, hiszen 
le is írták őket... Jézus elmondta nekünk ezeket az igéket, de se a tanítványok akkor, se 
mi most nem igen értjük őket, addig, amíg a Szentlélek meg nem világosítja számunkra.

„A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket 
mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.”

Jézus tanításainak fültanúi voltak az apostolok. Három éven át követve Jézust, Vele lakva, 
Vele élve, minden szükségeset hallhattak. Jézus csodái, cselekedetei már önmagukban is 
bizonyították Messiási voltát. Jézus már előre tudatta velük mi mindennek kell majd be-
következni, mégis csüggedésbe estek a húsvéti események után. Félelmükben bezárkóztak, 
rettegtek mindaddig, amíg a Szentlélek meg nem világosította számukra Jézus korábbi 
szavait. Kedves Testvérem, számodra is akkor nyer értelmet az Ige, amikor komolyan ve-
szed, mit tett érted Jézus a kereszten. Amikor megalázod magad az Örök Király, a Békesség 
fejedelme előtt. Ha megérted, hogy kizárólag Nála találhatsz kiutat, vigasztalást, bűneidre 
bocsánatot, ha megnyitod a szíved előtte, és kéred, hogy legyen Úr az életedben. Ekkor rád 
is kitölti Szentlelkét, soha el nem hagy és vezet általa. A Szentlélek által nyílik meg előtted 
Isten Igéje. A Szentlélek vezet, erősít, vígasztal, bátorít mindvégig. Általa kaphatjuk meg 
azt a békességet, amelyet ebben a rohanó világban azelőtt elképzelhetetlennek tartottunk.

„Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, 
ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.”

Scherman László

Az ősatyák nyomában...
Hosszú „római tanulmányutunk” igen hasznosnak bizonyult szerdai 
bibliakörünk számára. Római polgárjogot nem nyertünk ugyan, de 
Pál apostol levelének elméleti és gyakorlati útmutatásai a mai, Krisz-
tushoz tartozó, hívő emberek életében is komoly segítséget jelente-
nek. Február óta újra a Genezis könyvében kutatunk. A történelmi 
és etnikai kulisszáktól elvonatkoztatva - Ábrahám, Izsák és Jákób 
életét, Istennel való kapcsolatát, engedelmességét, bukásait, próbáit olvasva – magunkat 
keressük, s a mindenkori hívő ember számára nyilvánvaló személyes üzenetet. Ábrahám, - 
akit Isten nagy feladatok elvégzésére választott ki, akivel szövetséget kötött, akinek csodás 
ígéretet tett, akit gazdagon megáldott – késő vénségében, betelve az élettel, 175 évesen 
meghalt. Ígéret szerinti fia, Izsák is megkapta Isten áldását, irányítását. Szelídsége, békés 



életmódja, Istennel való belső közössége – Ábrahámhoz hasonlóan – tiszteletet ébresztett 
pogány környezetében is, ahogy a filiszteus király megállapította: „Meg kellett látnunk, 
hogy az Úr van veled!” (1.Móz.26,28.) „Te már az Úr áldott embere vagy!” (1.Móz.26,29.) 
Ennél nagyobb elismerést, jobb bizonyítványt ma sem kaphat hívő ember, hitetlen környe-
zetétől. Péter is hasonlókat tanácsol: „Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy…a 
ti jócselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent ...” (1.Pét.2,12.)

Ézsau, Izsák elsőszülött fia, jogos örököse mind az anyagi, mind a szellemi javaknak, de 
szemében Ábrahám-Izsák szellemi öröksége értéktelen. A látható dolgok érdeklik, nem 
a láthatatlanok. Istennel semmiféle bizalmi kapcsolata nem alakult ki. Testvére, Jákób 
nagyra értékeli az örökséget, de nincs hozzá joga. Küzd érte, s csalással, de megszerzi. 
Élete során hibát hibára halmoz, hazudik, csal, ügyeskedik, ravaszkodik. Isten Jákóbot 
menekülése közben szólítja meg (ahogy gyakran minket is), neki is világtörténelmi jelen-
tőségű ígéretet tesz, de Jákób bizalmatlan, visszakérdez, feltételeket szab. Nem érdeklik az 
ígéretek, csak pillanatnyi, konkrét szükségletei kielégítését kéri: kenyér és ruha kell neki. 
Majd hisz, ha Isten bizonyít. A Mindenható Isten azonban nem mond le Jákóbról, terve 
van vele. Nem kéri számon Jákób bűneit, „nem rója fel a gonoszt”. Türelmesen kivárja, 
míg Jákób eljut addig, hogy áldás nélkül nem akar továbbmenni. Ábrahám, Izsák és Jákób 
Istene szuverén úr, úgy döntött, hogy az áldások vonala Jákóbon át vezessen. Új nevet 
ad neki: a bűneire emlékeztető Jákób helyett Izrael lesz ezután. Nevében a küzdelem és a 
győzelem is kifejeződik, s a választott nép tagjai ma is áldásként viselik. „Aki győz, annak 
fehér kövecskét adok, és arra írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja.” – 
olvashatjuk a Jelenések könyve 2,17-ben. Sokan idézik: „Jákób csaló volt, Péter hirtelen 
haragú, Dávid egy nőt kapott el, akinek legyilkoltatta a férjét, Noé részegeskedett, Jónás 
Isten elől menekült, Pál gyilkolászta Isten népét, Gedeon bizonytalan, Tamás kételkedő, 
Sára türelmetlen, Ábrahám öreg, Lázár pedig halott volt, és bűzlött. Mégis - Isten hasz-
nálta őket. Mert nem a tökéleteseket használja, hanem Krisztusban tökéletesíti azokat, 
akiket használ.”

Jókuti Zsuzsa és Ferenc

Igehirdetés sorozat a szívről
Az év első vasárnapja és virágvasárnap közötti időszakban, 
összesen 8 alkalmas igehirdetés sorozat hangzott el templo-
munkban. Ez volt a „Szív-sorozat”. Fontosnak tartottam, hogy 
ne csak egészségügyi, orvosi szempontból halljunk az ember 
szívéről, mint a médiában, pl. a szív- és érrendszeri betegségek 
kapcsán. A Szentírás segítségével együtt vizsgálhattuk meg a 



szívről szóló tanítást, az emberi szív, vagyis az élet, az érzelmek, döntések, kapcsolatfel-
vétel központjának tulajdonságait, működését. A bevezető alkalmon, mint Istentől kapott 
ajándékra, „kincsre” tekinthettünk rá a szívre: „Minden féltett dolognál jobban őrizd meg 
a szívedet, mert onnan indul ki minden élet!” (Péld 4,23)

Ezután sorra vettük a Bibliában ábrázolt szív- tulajdonságokat. Megláthattuk, milyen az 
a kemény szív, amely elszakadt Istentől, amely lázad, zúgolódik, ellenáll, megnehezül, és 
amely végül Isten kegyelméből „meglágyulhat”, engedhet Isten szeretetének. „Ma, ha az 
Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket!” (Zsid 3,8) Hálás szívvel figyeltünk 
arra is, hogy Isten a megtört szívűség mélységeiben is velünk van, és Jézus éppen azért 
jött, hogy „bekötözze a megtört szíveket.” (Ézs 61,1) Bűnbánattal ismerhettünk rá saját 
rest-szívűségünkre, amely az emmausi tanítványokat is jellemezte (Lukács 24). Sokszor 
sok mindent tudunk, ismerünk, mégsem mozdul az életünk. Örömmel fogadtuk az Úr 
által kínált gyógymódot is: „A vidám szív a legjobb orvosság…” (Péld 17,22) Böjt első 
vasárnapján az irgalmas szívről beszélgettünk, és világossá vált, hogy akkor lehetünk 
egymással irgalmasok, ha mélyen átéltük Isten hozzánk való irgalmasságát Krisztusban. 
„…akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.” (1 Péter 2,10) Vágy-
va a felülről kapható erőre együtt kértük Istent, hogy legyen igaz ránk a zsoltár szava: 
„Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban…” (Zsoltárok 112,7) A záró alkalom 
virágvasárnapra esett, amikor a templomtisztítás történetét olvastuk. Jézus megtisztítja 
az imádság helyét, és folyamatosan tisztogatja szívünket mindattól, ami nem odaillő, 
nem Istennek tetsző. „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.” (Máté 5,8)

Kovács Gergely

Jézus pere
Prof. Zlinszky János előadása

A nagyhét előtt a Húsvétra készülés időszakában nagyon rit-
kán adatik meg, hogy az embernek legyen lehetősége a maga 
egészében, mélyebben áttekinteni a Jézus Jeruzsálembe történő 
bevonulásától feltámadásáig történteket. Ehhez sokat segítenek 
a nagyheti istentiszteletek és más gyülekezeti alkalmak, de ezek 
időbeli kereteiből is következően legtöbbször az egyes epizódokat látjuk, de a kép egészét 
nem. Éppen ebben segített Zlinszky János mintegy másfél órás, nagyhatású előadása, 
ami az akkori jogi környezetbe helyezte a történteket, azt bemutatva, hogy milyen jogi 
lehetőségei voltak a papoknak, Pilátusnak és magának Jézusnak. A papok el akarták tenni 
Jézust az útból, Pilátus nem akart foglalkozni a kérdéssel, szabadulni akart az elé hozott 
problémától. Jézus nem volt római polgár, így őt nem védte a római jog, a helytartó sza-



badon dönthetett sorsáról, élet, halál ura volt. Mint az előadás láttatta, Pilátus nem akarta 
Jézus halálát, mondhatni menteni akarta, az ítéletet a papok követelték ki, a helytartó 
pedig nem akart ribilliót, konfliktust és hogy őt „feljelentsék” Rómában. Mint az Írásból 
is látható, voltak olyan helyzetek, amikor Jézus védekezett, élt a jog adta lehetőséggel, 
megostorozása után azonban végérvényesen eldőlt a sorsa, megfeszítették. 

A nagy ívű előadás láthatóan nagy hatással volt a kisszámú hallgatóságra, akik sajnos 
jórészt nem reformátusok voltak. Ez pedig igen sajnálatos, kérdésessé teszi, hogy van-e 
értelme templomunkban folytatni a ma már többéves, színes előadásokon nyugvó tradíciót.

dr. Patay Géza

Kirándulás a konfirmandusokkal
Április 13-án, a konfirmációra készülő fiatalok 
csoportjával kiránduláson vettünk részt. Hű-
vösvölgyön keresztül a Hárs-hegy felé vettük 
az irányt, majd a János-hegyre kapaszkodtunk 
fel. Útközben sok zajos diákcsoporttal talál-
koztunk, akik láthatóan nem a csend, a jó le-
vegő, a teremtett világ szépségei miatt voltak 
az erdőben. Kerestünk egy csendesebb helyet, 
és együtt figyeltünk Isten igéjének üzenetére: 
„Tekintetem a hegyekre emelem: honnan jön 
segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta.” (Zsoltárok 121,1-2) 
A kirándulás végén libegőztünk, és közben gyönyörködtünk a csodaszép kilátásban, hálát 
adva a teremtett világért, a közösségért, a vidám percekért.

Családos kirándulás
Április 27-én a gyerekistentiszteletre járó gyere-
kek családjainak szerveztünk kirándulást a kör-
nyéken. Több, mint harmincan voltunk együtt, 
kincset keresve, bokrot díszítve, játszva, futó-
versenyben kifáradva, jókedvűen beszélgetve. 
Közben gyönyörködtünk a tájban, izgultunk a vi-
torlázó repülők földet éréséért, és megfigyeltünk 
egy szél hátán vitorlázó madarat is. „Mert ahol 
a kincsed van, ott lesz a szíved is” (Máté 6,21)



Diakóniai hírek
„A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanít-
sátok egymást teljes bölcsességgel, …” Kol 3,16 

Növekedünk a szolgálatban. Tavaly, mivel a diakónia önkéntes 
szolgálói megfogyatkoztak, maguk is segítségre szorultak, a gyü-
lekezethez fordultunk. Többen jelentkeztek szolgálatokra. Jelenleg már 28 fő segítő szolgálatát 
igyekszünk összehangolni, hogy gyülekezetünk időseire, fogyatékkal élőire minél alaposabban 
tudjunk figyelni. Szolgálatunk gyakorlata szerint, először a lelkészeknek, diakóniai szolgálók-
nak, vagy koordinátoroknak szükséges jelezni a felmerült problémát, majd igényfelmérést vég-
zünk a helyszínen. Lehetőség szerint eleinte párban megyünk az idősekhez, lelkészi ajánlással. 
A havi rendszerességű diakóniai megbeszéléseken a felmerült igényeket, és a segítségnyújtás 
formáit egyeztetjük. Egyes szolgálók kórházi látogatást végeznek, van, aki a vasárnapi isten-
tiszteletre autóval szállítja a segítségre szorulókat, van, aki idős, vagy fogyatékkal élő személy 
gondozását végzi. Az idősek és betegek látogatása azonban lelki odafordulás, segítő szándék 
mellett lelkigondozói és egészségügyi alapismeretet is igényel. Lelkészeink támogató részvé-
telével 5 előadásból álló sorozatot indítottunk az új diakóniai látogató testvéreknek. Nehogy 
vigasztaló, erősítő, szíveket megnyitó együttlét helyet görcsök, gátlások akadályozzák a be-
szélgetéseket. A programokra az érdeklődőket továbbra is szeretettel várjuk, hiszen még csak 
az első előadást tartottuk meg. Következő alkalmat május 26-án, vasárnap 17 órakor tartjuk. 
1. A református diakónia. Diakónia gyakorlata. Előadók: Kenézné Ádám Zsuzsa és 

Nikházy János
2. Beszélgetést segítő és akadályozó tényezők. Előadó: Scherman László
3. Család- és időslátogatás. Hibák elkerülése. Előadó: Kovács Gergely
4. Betegek és családjuk látogatásának speciális szempontjai. Kommunikációs gyakorlat. 

Előadó: Szarka Miklós
5. Alapszintű újraélesztés. Egyszerűbb sürgősségi állapotok felismerése, sérülések ellá-

tása. Előadó: dr. Futó Judit
Tavaly ősszel házi segítségnyújtó szolgálat működtetését is tervezgettük. A Schweitzer 
Albert Református Szeretetotthon módszertani intézményvezetőjének, Beszterczey And-
rásnak jóakaró segítségével, 2013 márciusában elindítottuk a házi segítségnyújtó szolgálatot. 
Roth Evelin, szakképzett szociális gondozó, gyülekezetünk tagja látja el a feladatokat: für-
detés, öltöztetés, ágyazás, étkeztetés, takarítás, gyógyszer kiváltás, orvoshoz kísérés, orvos 
értesítése, stb. Jelenleg a gondozó szolgálat a rászorultak számára díjmentes. Egyelőre csak 
három gyülekezeti tag igényelt rendszeres gondozást. Ők szeretettel beszélnek Evelinről, 
elégedettek munkájával. Várjuk a további gondozásra jelentkezőket, mert tartósan csak úgy 
működhet a szolgálat, ha legalább még 2 idős kerül a szolgálat keretein belül gondozásra. 

Dr. Futó Judit és Kenézné Ádám Zsuzsanna



Bizonyságtétel
Kisgyerekkorom óta hallottam Istenről, Jézusról, nagypapám 
református lelkész volt, nagyi mélyen hívő ember, sokat me-
séltek hitbeli dolgokról.14 éves koromban, beírattak a szüleim 
konfirmáció előkészítőre a Pasaréti gyülekezetbe, Kálmán bácsi 
szárnyai alá kerültem. Azt hiszem itt kezdődött az én személyes 
keresésem. Lassanként elkezdtem vasárnaponként templomba 
járni, olvasni a Bibliát. Sok év telt el, mire először ténylegesen 
meghallottam Isten hívását. 19 éves voltam, egy nem túl jó 
párkapcsolatban éltem, amikor egy Istentisztelet alkalmával úgy éreztem, hogy ami ott 
elhangzott az csakis nekem szólt, minden kérdésemre válaszolt, útmutatást adott. Nagyon 
megérintett a dolog. Néhány napig vívódtam magamban, majd úgy döntöttem, nem kö-
vetem Isten útmutatását, túlságosan fájdalmas lett volna, a könnyebb utat választottam. 
Életemben először tudatosan szembefordultam Istennel, aminek természetesen meg is 
lett a következménye (Jónás története jut erről eszembe). A következő 4 évben kudarcot, 
kudarcra halmoztam, csapongtam ide-oda, nagyon magányos és boldogtalan voltam. Ekkor 
kerültem közelebbi kapcsolatba a férjemmel. Vele kezdtem el újra templomba járni. Már 
a kapcsolatunk elején is több probléma felszínre került, nem láttam értelmét hosszútávon 
is folytatni. Legtöbb konfliktusunk az igen eltérő neveltetésből adódott, amit akkor nem 
láttam áthidalhatónak. Újra Isten segítségét és útmutatását kértem. Néhány héten belül 
kiderült, hogy babát várok. Épp a 23. életévemet töltöttem be, a párommal 9 hónapja 
voltunk együtt, nem volt éppen ideális az időzítés. Ennek ellenére egyből tudtam, hogy 
ez Isten válasza a kérdéseimre. Bizony, Ő minket egymásnak szán. Néhány hónap múlva 
összeházasodtunk, és a következő év nyarán megszülettek az Ikrek. 

Ideköltöztünk Hidegkútra, csupa idős szomszéd közé. Annak ellenére, hogy itt nőttem 
fel, mégis nagyon egyedül éreztem magam, a férjem egész nap dolgozott, én meg otthon 
voltam a lányokkal. Szülés után templomba se jártunk már el, ismét elfordultam Istentől. 
Egyre többet veszekedtünk a férjemmel is, napról-napra lejjebb kerültem. Nagyon hi-
ányzott Isten közelsége, vezetése, belül éreztem, hogy hiányzik valami az életemből, amit 
semmi és senki más nem tölthet ki. Ekkor találtam rá a Hidegkúti templomra. Először 
egy baba-mama foglalkozásra jöttünk el a lányokkal. Megismerkedtem néhány emberrel 
a környékről, elkezdtünk beszélgetni, összejárni. Fokozatosan bekerültem a gyülekezet 
életébe. A gyülekezet egy tagja felkarolt, lelki gondozóm lett. Fokozatosan ismertetett meg 
a valódi hittel, az evangélium örömhírével. Elmondta, hogy csak annyit kell tennem, hogy 
behívom Jézust az életembe, megvallom bűneimet, és átadom neki az egyedüli uralmat, és 
elfogadom az ő vezetését, ajándékait, és mindenek feletti szeretetét. - „Hiszen kegyelemből 
van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, 



hogy senki se dicsekedjék.” Ef.2,8-9. Olyan könnyűnek hangzik ez az egész, de valahogy 
mégsem az. 2012 tavaszán tértem meg. A Nagypénteki Istentisztelet után, Úrvacsora-
osztás előtt valóban, tiszta szívből átadtam az életemet Krisztusnak. Lassan elkezdtem 
újraépíteni a kapcsolatomat a férjemmel, immáron Jézus útmutatásának segítségével. Az 
Ő kegyelméből, ténylegesen is ketten lettünk egy testté. Az életünk gyökeresen megvál-
tozott. Jelenleg nagyon boldog, Jézuson alapuló család vagyunk, minden vasárnap együtt 
megyünk a templomba, és egyéb alkalmakra, ahol még mélyebben megismerhetjük Isten 
tanításait, és egymást. Isten segítségével minden felmerülő nehézséget másként értéke-
lünk, mint előtte. Hatalmas biztonságot adnak az Ő ígéretei. – „De keressétek először 
az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok 
tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.” 
Mt.6,31-34. Az út hosszú, mi még csak az elején járunk, de Isten vezet minket, és nem 
hagyja, hogy letérjünk a keskeny útról. Ezzel a biztos tudattal megyünk előre, figyelve az 
Úrra, hogy meglássuk mit készített még számunkra. 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn. 3,16 

Lázár-Wessely Nóra

2012-ben történt gyülekezetünkben…
2012-ben megkeresztelt gyerekek és felnőttek
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, 
a Fiúnak és a Szentléleknek nevében…” (Máté 28,19)
Győrffy Zalán András Budai István (felnőtt) Montvai Borbála
Horkay Zsófia Kerecsanin Milán (felnőtt) Bocsor Benedek
Diószeghi Zsófia Kovács Kristóf Simonyi Borbála
Makó Katalin Bálint-Kemecsei Eszter Albert Blanka
Korherr Konstantin Johann Demeter Magor Albert Zalán
Bihary Áron Kontor Kármen Renáta Molnár Vilmos Viktor
Rapcsák Botond Sigrai Zsófia Fülöp Kende János

Konfirmációi fogadalmat tett testvéreink
„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről 
vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.” (1 Timóteus 5,12)
Cserháti Ákos Majer Barbara Molnár Kata
Nagy Máté László Plesovszki Viktória Tarnói Tercia
Budai István (felnőtt) Kerecsanin Milán (felnőtt) Nagy László (felnőtt)
Roth József (felnőtt)



Házasságának megáldását kérte templomunkban
„Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” (1Móz2,18)
Bakos Péter és Deák Nóra
Nagy Sándor és Köles Klára
Rico Antonio Michele Lannie és Rancz Viktória Klára
Nikházy Gábor és Ilniczki Rita
Debreczeni Csaba Sándor és Kitka Zsuzsanna
Albert Attila és Tóth Zsuzsanna

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)
Dobsovics Vilmos Újházi Antalné Németh Árpádné
Gombkötő Miklósné Nagyházi Csaba Palla Lászlóné
Buzás Bálint dr. Sándor Zsolt Dr. Szalai István
Karády Mátyás Szladky Józsefné Poór István
Nemes Béláné Halász Tiborné Remenyik István
Méray Etelka Id. Várvédő Sándor Horváth Istvánné
Cseh Lászlóné Szoboszlai Sándorné

Ihlet
Ebben a rovatban szeretnénk megjelentetni gyülekezeti tagjaink írásait, verseit, 
gondolatait. Ha valaki ihletet kap, küldje el írását email címünkre! Ezúttal 
Roth József, gyülekezetünk tagja osztja meg velünk egyik versét.

Roth József: Az Úrtól az Úrnak

Az Úrnak dicsőség, az Úrtól
Erőt kaptam és bízva szeretetet,
Mert vártam hitemben, hogy
Eljöjjön dicsőségében, kegyelet.

És lángra lobbant szívem,
Hitemet megedzte, acélként,
Már nem törékeny üveg,
Hogy részese legyek önként.

Mikor megnyílik a menny,
Újra győzedelmesen harsonák,
Kísérő angyalok diadal serege,
Uram, akkor nevedet imádnák.



Könyvajánló
Philip Yancey Meghökkentő kegyelem c. könyvét mindenkinek ajánlom 
elolvasásra, akit foglalkoztat a kérdés: hogyan valósul meg Isten szeretete 
életünkben. Szerintem ez a könyv alapmű a keresztény irodalomban és 
mindenkinek el kell olvasnia. A kegyelem megértését, hatásait, működését, 
elfogadását tárgyalja a könyv. „A kegyelem azt jelenti, hogy semmit sem 
tehetünk annak érdekében, hogy Isten még jobban szeressen bennünket, és 
azt is jelenti, hogy semmit sem tehetünk annak érdekében, hogy Isten kevésbé szeressen 
bennünket.” Gyakorlati példákon keresztül mutatja be Isten kegyelemét a mindennap-
jainkban, háborúkban a rendszerváltás időszakában. Az egész életünket a kegyelemre 
kell építenünk és a kegyelem rendszerében a garancia egy személy: Jézus. A sebeink, és 
a hibáink azok a repedések, amelyeken keresztül a kegyelem beáradhat az életünkbe. Az 
amerikai szerző egyik legszemélyesebb és legprovokatívabb könyvében megrendítő őszin-
teséggel mutatja be a kegyelem életátformáló hatását. Beszerezhető az iratterjesztésben 
(kedvezményes áron), a keresztény könyvesboltokban vagy az interneten: www.12kosar.hu

Miklós László

Lelki felkészülés a Szentlélek ünnepére
Május 15-17. (szerda-péntek) között esténként 18.30 órai kezdettel 
pünkösdi evangélizációs esték lesznek a templomban. Igét hirdet: Cseri 
Kálmán. Mindenkit szeretettel várunk, aki szeretné megismerni a Szent-
írás segítségével Jézus Krisztust, ill. aki szeretne megerősödni hitében. Az 
alkalmak alatt gyerekvigyázás lesz!

Nyári programok
Június 9-én, vasárnap 10.00-kor tartjuk a hittanos évzáró 
istentisztelet és családi napot. A gyerekek részt vesznek az 
istentiszteleten, majd a közös ebéd után nekik vetélkedő és 
tombola, a felnőtteknek előadás és beszélgetés a program.

Június 17-21. között lesz a hagyományos gyülekezeti gyerek-
tábor, „Sziklaszilárd” címmel. Jelentkezési lap a lelkészi hivatal-
ban kérhető, ill. megtalálható a templomban is vasárnaponként!

Július 18-21. között Monoszlóra megyünk gyülekezeti csendes hétvégére. Bővebb 
információ hamarosan a honlapon, ill. a lelkészi hivatalban található!



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: 11.30-12.45, 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
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 kényszerűségből, mert a 
jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2 Korinthus 9,6-7)
Köszönjük gyülekezeti tagjaink adományait, amelyeket perselypénzként, egyházfenntartói járu-
lékként, 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 összege 
2012-ben: 314.776 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

1%



Imatémák
Adjunk hálát Istennek:
•	 életünkért, lehetőségeinkért, a nekünk adatott lelki ajándékokért, tálentumokért
•	 a gyülekezet családjának ifjaiért, konfirmandusokért
•	 gyülekezetünk növekedéséért lélekben és létszámban

Könyörögjünk: 
•	 a kert kisház felújítási munkálataiért; távolabbi építési terveinkért
•	 a meghallott és megértett igei üzenetek éltté válásáért
•	 hitben, testben- lélekben való megújulásért a nyári időszakban

Kálvin a Szentlélekről:
Azért nevezzük „a Szentlelket pecsétnek és zálognak a kegyesek hitének 
megszilárdítására, mivel az emberi lélek mindaddig sok kétség közt ingadozik, 
míg a Szentlélek meg nem világosítja.” (Institutio I.7.4.)

A pünkösdi ünnepkör alkalmai:
Május 9. csütörtök 18.00: istentisztelet mennybemenetel ünnepén  

a gyülekezeti teremben

Május 9. csütörtök 19.00: felnőtt konfirmandusok nyílt órája

Május 12. vasárnap 10.00: konfirmandusok vizsgája és fogadalomtétele

Május 15-17. szerda-péntek 18.30: evangélizációs esték

Május 19. vasárnap 8 és 10.00: pünkösdi istentisztelet úrvacsorával

Május 20. hétfő 10.00: pünkösdi istentisztelet úrvacsorával

Május 23. csütörtök 18.00: ökumenikus imaest a gercsei templomban

„Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk istenséged. Hisszük, hogy az új ember szíve, saját 
kezed míve. Te vagy a hitnek mind szerzője, mind elvégezője. Te gyújtasz szívünkben világot, 
forró buzgóságot.” (377. dicséret, 2. vsz.)


