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Ádventi gondolatok
„Kényelmes karácsony”?

„A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kis-
gyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” 
(Lukács 2,12)

Néhány napja a városban egy óriásplakátra let-
tem figyelmes, mely bizonyára sok ember bel-
ső vágyát fejezte ki: „Kényelmes karácsonyt!” A 
mindennapi teendők, a munkavégzés monoto-
nitása, a megélhetésért folytatott küzdelem, az 
emberi konfliktusok terhei után nyilván sokan 
óhajtják a kényelmet. 1-2 napra hátra dőlni, 
kikapcsolódni, nem gondolni a hétköznapok 
szürkeségére, lazulni, kizárni mindent, ami negatív. Vajon sikerülhet ez? Vajon ha minden külső 
körülmény adott, ha minden díszlet készen áll, ha minden, ami körülvesz minket, generálja az 
„ünnepi hangulatot”, ha mindent úgy csinálunk „ahogy szoktuk”, meg „ahogy kell”: akkor utoléri a 
lelkünk a külsőségeket és végül boldog lesz a karácsonyunk? Vagy „csak” hangulatos és kényelmes? 

Nem fordítva kéne? Kapcsolatban lenni Jézussal, mint Megváltóval, Szabadítóval, rácsodálkozni 
Isten szeretetére, keresni az Ő akaratát, megcselekedni, ami kedves neki, megnyílni egymás felé az 
adás lelkületével, nem csak az ünnepi időben. Ha pedig működik ez a kapcsolat Jézussal, akkor a 
szívünkben lévő isteni békességgel, szeretettel érkezhetünk meg karácsony ünnepére. Így is lehetnek 
díszeink, terített asztalunk, ajándékaink – átadva és elfogadva, de már nem kell ezektől várni az 
ünnep teljességét, boldogságát. Az ugyanis a Betlehemben megszületett és a szívünkben megszületni 
vágyó Jézus Krisztus ajándéka lesz számunkra. 

Karácsony éjjelén a pásztorok jelet kerestek Betlehemben: egy jászolban fekvő kisgyermeket. Ké-
nyelmetlen, hideg, komfort nélküli helyen született meg a Megváltó. Jézus később is vállalta értünk 
a kényelmetlenségeket, megvetést, testi- lelki megpróbáltatásokat, a gyötrődést, szenvedést végül 
a kereszthalált. A minden kényelmet nélkülöző utat hűségesen végigjárta, mert ez volt az ára meg-
váltásunknak, örök életünknek. Az óriásplakát városi forgatagba kiáltott jókívánsága helyett, hadd 
kívánjak mindannyiunknak, Jézus Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt!

Kovács Gergely

Pieter Bruegel: Betlehemi népszámlálás



„Az igaznak emlékezete áldott…” (Péld 10,7)
Nagytiszteletű Hegyaljai György lelkipásztor (1913 – 2014) emlékére…
Nt. Hegyaljai György: „Meg tudtam maradni lelkipásztornak…” (2012.02.01.)

Nagytiszteletű Hegyaljai György lelkipásztor 1913. január 04 – én született Losoncon, Nógrád 
megyében. Az elemi és gimnáziumi tanulmányait Szekszárdon, az egyetemet pedig Budapesten 
végezte. 1937 –ben kerül először állásba, mint segédlelkész, másfél évig, mint missziói segédlelkész 
végez szolgálatot. Mint a Soli Deo Gloria segédlelkésze bejárja az országot, szolgál a kiskunfél-
egyházi tanyákon, részt vesz az országos ifjúsági munkában is, konferenciákon előadásokat tart. 
Megválasztják a Soli Deo Gloria főtitkárának.

Pesthidegkút 1927 – től fiókegyházként működött, és ebben az időben nagytiszteletű Kőmíves 
Dávid, Mircse Árpád és Kolumbán Gábor lelkipásztorok végezték a szolgálatokat a gyülekezetben.

Nt. Hegyaljai György 1942. szeptember 13 –án helyettes lelkészként érkezik a pesthidegkúti gyüle-
kezetbe, hogy folytassa a gyülekezetet építő munkát. „mikor Pesthidegkútra kerültem, körbejártam 
Pesthidegkút határát, hogy hol is fogok én szolgálni, tudjam!” „A pilisi misszió” ezt a nevet adtam 
szolgálatomnak 1942. szeptember elsején, amikor Ravasz László püspök úr engem, kérésemre mint 
segédlelkészt a pesthidegkúti gyülekezet szolgálatára kirendelt. Feladatom a Pilis környéki telepü-
lések, Pilisvörösvár (itt lakom), Pilisszentiván, Pilisszántó, Solymár, Üröm, Pesthidegkút, Adyliget 
és Nagykovácsi települések reformátusainak megkeresése, gondozása. Nem kis terület, leginkább 
iskolák tantermeiben tartottam az istentiszteletet, bibliaórát, vallásórákat gyakran háznál 1947-ig.”

1946. október 16 –n dönt arról a presbitérium, hogy a jövőben önálló református gyülekezet legyen 
Pesthidegkúton. A Dunamelléki Református Egyházkerület és az Esperesei Hivatal 57/1947, 9/1947. 
határozatokban rögzíti, hogy a pesthidegkúti lelkészi állás betölthető.

1947. január 19 –én megtartott presbiteri ülésén a presbitérium titkos szavazással döntött arról, 
hogy Nt. Hegyaljai György legyen az önálló pesthidegkúti református gyülekezet lelkipásztora. 1947. 
január 26 –án megtartott Istentisztelet keretében történik a beiktatása és így Ő Pesthidegkút első 
felszentelt lelkipásztora. „a Református Egyház gyülekezetekből áll, a gyülekezet Krisztus teste pedig 
a közösségekben él… Ravasz László püspök úr mondta nekem…”, „Az ébredés, az evangelizáció évei 
voltak ezek! Mindenütt templomok épültek /Nagykovácsi, Pilisvörösvár, Solymár, Pesthidegkút/ a 
kommunizmus 50 éve alatt!”, „Versengtek a családok, hogy mikor jön hozzánk családlátogatásra 
lelkipásztor úr!”

1942. szeptember 07-től 1964. március 31- ig, közel 22 évet szolgált a Pesthidegkúti gyülekezetben, 
ahol úgy hirdette Isten igéjét, hogy az betöltötte a templomot. A pesthidegkúti gyülekezet tagjai, 
lelkipásztora és gondnoka a nyugdíjas évek alatt is tartották vele a kapcsolatot, telefonon és/vagy 
személyesen. Amíg egészsége engedte, több alkalommal is szolgált a templomunkban. A személyes 
látogatásokkor mindig szeretettel fogadta Ő és felesége a pesthidegkúti gyülekezet tagjait. A talál-
kozásaink alkalmával szellemileg friss volt. Büszke volt arra, hogy Ő volt a pesthidegkúti gyülekezet 
első felszentelt lelkipásztora. 

Jézus Krisztus szeretete megáldotta Nt. Hegyaljai György pesthidegkúti szolgálatát, mert látjuk mi, 
utódok, hogy olyan örökséget hagyott maga után Ő, presbitériumai és a gyülekezet tagjai, amelyre 



Nt. Dobos Károly, Nt. Tájnel Gábor a gyülekezet volt lelkipásztorai, valamit jelenlegi lelkipásztorunk 
Nt. Kovács Gergely biztonsággal építhettek és építenek a jövőben is, Isten dicsőségére. 

Nt. Hegyaljai György: „Minden szabad nékem, de nem minden használ „1 Kor. 6. (12), (2009.03.26.)
Soli Deo Gloria

Küller András

„Szent nemzet”
(Híradás a szerda délelőtti bibliakör életéből)

Kicsiny, de annál lelkesebb csapatunk szerda délelőttönként gyűlik ösz-
sze, az imaóra után. A bibliatanulmányozás, beszélgetés előtt egy-egy 
Halleluja-ének megtanulására is sor kerül. Mindig áldott alkalmak ezek, 
őszinte beszélgetésekkel. Egymás hite és az Ige világos magyarázata által 
épülhet, mélyülhet a hitünk. 

A mostani igeszakasz Péter apostol első levele. A szerző, Péter, végig együtt 
volt Jézussal, szenvedéseinek is szemtanúja. A címzettek kisázsiai gyüle-
kezetek, melyeknek tagjai pogányokból lettek keresztyénné. Ebben hasonlítunk hozzájuk: egykor 
mi is „pogányok” voltunk, amíg nem fogadtuk be az Úr Jézust a szívünkbe. A levél mondanivalója 
tehát, a mi számunkra is fontos üzenet.

A keresztyén élet Jézus hatalma alatt folyó élet, Isten szerinti élet, az egyetlen üdvösségre vezető út. 
Ennek az új életnek az élő reménység az alapja, mely mennyei örökségünkre vonatkozik mely Jézus 
áldozata révén lett a mienk. Ez az a titok, melyet már a próféták is kutattak Krisztus dicsőségéről. 
Mi már tudjuk, amit ők még csak sejtettek, hogy ki és hogyan végezte el a megváltást. 

Ez a bizonyosság pedig arra kötelez minket, ha átadtuk az életünket, hogy nem folytathatjuk tovább 
úgy, ahogy addig tettük! „…szentek legyetek egész magatartásotokban…”(1,15) írja az apostol. Szent-
nek lenni azt jelenti: elhívott, a bűn sötétségéből kiváltott, megmosott. Csak úgy élhetek tovább, 
ha teret engedek Jézusnak az életemben, engedem, hogy Igéje világítsa meg az utamat, engedel-
meskedem Neki. Nem tehetek másként, mert fáj, ha másként teszek. A Jézussal való élet szentel 
meg, a Szentlélek által. A megszentelődés: növekedés. Ahogy az újszülöttnek szüksége van a tejre 
a növekedéshez, úgy a lelkileg újjászületettnek is a hamisítatlan Igére van szüksége, mint a legjobb 
táplálékra. Így nőhetünk nagykorúvá, mint Isten népe, „választott nemzetség, királyi papság, szent 
nemzet”. A megszentelődés által lehetséges engedelmeskedni a világban a felsőbbségnek, munka-
helyünkön, családunkban. A Szentlélek megszentelő munkája által leszünk „egyetértők, együttérzők, 
testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak” (3,8), mint Krisztus is volt. 

Így növekedhetünk a hitben, hogy áldást tudjunk mondani, vagyis másokat is Istenhez vezessünk, 
hívogassunk, hiszen arra hívattunk el, hogy áldást örököljünk. Nagyon hiányzik körünkből Sári 
néni, aki derűs lényével minket is mindig megvidámított. 

Labanczné Molnár Eszter



Nyári-őszi emlékmorzsák
Hittanos tábor – Nézz, láss, higgy!
Idén júniusban is megrendeztük gyülekezeti 
hittan táborunkat napközis rendszerben. Gyü-
lekezetünk iskoláskorú gyermekeit és a gyüle-
kezethez tartozó általános iskolákból a refor-
mátus hittant választó gyermekeket vártuk. Az 
érdeklődés idén is nagyon nagy volt, közel 100 
gyermeket láttunk el! Hetünk témája „Nézz, 
láss, higgy!” volt. A délelőtti igei alkalmon és 
kiscsoportos beszélgetések során a gyermekeket 
abban vezettük, hogy használják a szemüket 
a szívükön. Ismerjék fel: ők is vakok. Lássák 
meg, mit kínál a világ kérdéseikre és ne hagyják 
ámítani magukat, ill. becsavarodni, mintha egy 
kaleidoszkópba néznének, hanem dobják el azt. 
Nyissák ki a szemüket Istenre, döntsenek Jézus 
mellett, aki meggyógyít és igazi megoldást ad az 
életükre nézve. Kapaszkodjanak az Igébe, ami 
láttatja az utat, merre is menjenek és vegyék 
elő a lelki távcsövet, hogy lássák a célt. Délutá-
nonként izgalmas sport, ügyességi, kézműves 
foglalkozások, kirándulás vártak a gyerekekre. 
Minden napot a gyermekekért érkező szülőkkel közös énekléssel, ismétléssel zártunk. Ezúton is 
köszönjük minden segítőnek (a konyhai-takarító munkáktól, a játékokon át a szolgálókig...) és imában 
minket hordozónak a szolgálatát! És egyben hadd kérjük, továbbra is nyitott szívvel gondoljanak a 
testvérek gyülekezetünk legkisebb, legőszintébb és legérdeklődőbb csoportjára: a gyerekekre, akik 
közül többen már döntöttek Jézus mellett.

Tatár Kolosné Csenge

Monoszlói csendeshétvége
Egyre csípősebbeket karmol belénk a közeledő tél. Valóság, amikor kívül-
belül meleg van? A mindent körülölelő napsütés most távoli emléknek vagy 
szépreményű jövőnek tűnik. Előveszek egy pár nyári napot az emlékes 
kosárkámból. Júliusi hosszú hétvége, Balaton-felvidék, pici falu a dombok 
alatt: Monoszló. Összesen napi két buszjárat érinti. Késve érkeztem a 
gyülekezeti csendes hétvégére, a csoport a Monoszlói Erdei Iskola épü-
letének legnagyobb termében már körben ült. Beszélgettek, kedvesen 
köszöntöttek, hellyel kínáltak, és folytatták a megkezdett beszélgetést. 
Jól esett a természetesség, örültem a szelíd hangvételnek, csendes meg-



szólalásoknak. Zaklatott időszak vége felé jártam, a vonat is zajos volt, mérhetetlenül vágytam a 
nyugalomra. Noha sok éve már, hogy Hidegkútra járok, ez volt az első alkalom, hogy eljöttem egy 
csendes hétvégére. Kíváncsi voltam, de hogy mire, azt nehezen tudom szavakba önteni - mind-
azonáltal nagyon reméltem, hogy találok valami békés és fontos dolgot. A társaság érdeklődve 
fogadott. Ők már sokszor voltak ilyen alkalmakon, régóta jól ismerik egymást, közöttük én voltam 
az új arc. A szünetekben kérdezgettek, én válaszolgattam. Tudatosan el akartam kerülni a felesleges 
köröket. Szándékosan nem akartam megfelelni bizonyos feltételezett elvárásoknak, melyek bennem 
tülekedtek és így utólag örömmel kijelenthetem, hogy hibásnak bizonyultak. Féltem kegyesektől, 
a szóvirágokat használó irgalmas irgalmatlanoktól, féltem attól, hogy nem lehetek őszinte. Nagyot 
tévedtem. Igaz és jó emberekkel töltöttem négy napot Monoszlón. A feltételezett elvárásaimat a 
szemétdombra hajítottam azóta.

A hétvége kijelölt témája az efézusi levél volt. Tömény és komoly levél, mely egy számomra régóta 
fontos figyelmeztetést fogalmaz meg: „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek,... mert az idők gonoszak.” 
(Ef. 5:15). Gergő és Laci magyarázatai, a résztvevők gondolatai, emlékei, jól kiválasztott énekek - 
mennyi útja-módja van annak, hogy egy mondat, egy ige összecsengjen szívünknek talán éppen 
azzal a fájó, bizonytalan, vagy nagyon is örvendező pontjával, amiről lehetséges, hogy nincs még 
világos ismeretünk! Vagy éppenséggel nagyon is tudjuk, mi bánt, mi a lelkünk mások előtt fel nem 
fedett gyengesége. Mekkora nyereség, ha megvilágosodik és szavakba önthetővé válik egy-egy régóta 
bennünk gomolygó, formátlan teher! Beszélhettünk ezekről Monoszlón, a többiek mind figyeltek, 
továbbfűzték a gondolatokat, vallomásokat. Néha könnyek is csillantak. És mosolygó arcokat is 
láttam. Biztatókat. Aggódókat. Figyelmeseket. Milyen fontos a beszéd és az odafigyelő hallgatás! 
Nincs olyan dolog a világon, amiről ne lehetne beszélni vagy beszélgetni. A lélekbeli mélységet 
és magasságot megjárva mindennapi valóság örömeivel találkoztunk: jó szívvel feltálalt ételek az 
ebédlőben, tiszta és kényelmes szobák, reggeli torna a harmattól hűvös fűben, este séta a faluban, 
kirándulás, strandolás Zánkán, a szívbemarkolóan szép Baraka című film, Balaton-átúszás (hajrá 
Szandra!)... És nevetés, tervek, családi történetek vég nélkül.

Sári néni azóta elment. Megtért az övéihez. A legfiatalabb 93 éves néni volt, akit valaha láttam. És 
a többiek mind... Kedves és igaz emberek, család, ha nem is vér szerint. Egy családhoz, egy házhoz 
tartozó emberek. Egy házhoz, egyházhoz...

„Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza 
népe Istennek.” (Ef. 2:19)

Ugye megyünk jövőre is, amikor majd az árnyékok rövidek és élesek? Ugye vár minket a kis falu a 
Hegyestű alatt?

Dr. Csengődy Krisztina

Gyülekezeti hétvége Mátraházán
Gyülekezeti hétvége – Már megint?

A cím szkeptikusnak tűnhet. Be kell vallanom kissé meglepődve fogadtam a hirdetést: gyülekezeti 
hétvége lesz Mátraházán szeptember 26-28-ig. Oda is mentem lelkészünkhöz, Kovács Gergely-
hez: nem lesznek a nyári és őszi csendesnapok túl közel egymáshoz, hiszen alig két hónap lesz az 



események között? A nyári együttléten is csak 
harmincegynéhányan vettünk részt, érdemes 
ilyen hamar egy új alkalmat meghirdetni? Ger-
gő szokásos, higgadt stílusában megnyugtatott: 
„ezt a hétvégét elsősorban családok számára kí-
vánják megszervezni, ilyen jellegű program még 
nem volt az utóbbi években a gyülekezetben.” 
Arról is biztosított, hogy most nem mi fogjuk 
lefelé korrigálni a korosztályi átlagot feleségem 
53, illetve a magam 62 évével. De nem tudtunk 
ellenállni a hívásának. Szkepticizmusom már a 
pénteki vacsoránál elpárolgott. Sok élénk gyerek, ismerős és alig látott, fiatalabb és idősebb testvérek 
körében egy jó beszélgetéssel indult a közös hétvége. Az esti alkalom is pozitív meglepetés volt a 
számomra. Sok gyerek és felnőtt éneket énekeltünk különböző füzetekből. Nosztalgiával gondoltam 
fiatal korunkra… Azt is jó volt átélni, hogy Isten Igéje egyformán szólt minden korosztálynak. A 
Példabeszédek 6,6-11. szakasz jó bevezetést adott a hétvége témájához, a Vetés és aratáshoz. A 6. 
vers rögtön szíven ütött: „Eredj a hangyához, te rest, figyelj, hogy mit tesz és okulj!”

A hétvégén valóban sokat tanulhattam. A rövid esti áhítat után pantomim feladatot kaptunk: 
családonként egy bibliai történetet kellett eljátszani. Nagyon jó ötlet volt. Néhány perc alatt bete-
kinthettünk a gyerekek kreatív világába, ismeretlen családok vidám perceibe és átélhettük a játék 
örömét. Mivel a mi gyerekeink már felnőttek, unokánk meg nagyon pici és feleségem nem tudott 
részt venni ezen a részen Nikházy Jánossal és feleségével kerültem egy csapatba. Jó volt átélni, hogy 
egy komoly pr esbiterként látott testvérhez és feleségéhez néhány percen belül közel kerülhettem. 
Még aznap este megnéztünk egy elgondolkodtató filmet. Én sajnos nem tudtam részt venni a vetí-
tésen, de másnap többektől hallottam: kár, hogy nem tudtad megnézni!

A szombat reggeli áhítat és délelőtti előadás ráirányította a figyelmünket, hogy az aratást mindig 
megelőzi az áldozattal járó vetés: „Akik könnyezve vetettek, ujjongva arassanak!” (Zsoltárok 126,5); 
„Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is.” 
(Galata 6,7). A tanításban a figyelmeztetés mellett bátorítás is elhangzott: Isten adja a növekedést. 
Az előadást követő beszélgetésben is több mindent tanulhattam. Először is jó volt hallgatni a cso-
porttagok bemutatkozását. A számos őszinte gondolatból elsősorban az ragadott meg, hogy sokszor 
egyáltalán nem vagyunk tudatában mások hűséges vetésének, melynek eredményeit mi aratjuk le. 
A közösséget újra megélhettük az ebédnél. Délután a gyönyörű őszi időben közös sétát tettünk a 
Sástó körül, majd a Kékesen folytattuk a kirándulást. Az esti áhítat a Máté 13,24-30-ból szólt a búza 
és a konkoly példázatáról. Ezen az estén számomra a legfontosabb üzenet: Mi a mi dolgunk? Az, 
hogy a jó magot vessük. Templomunk egyes helyiségei az elmúlt évek növekedése miatt szűkösnek 
bizonyulnak. Este erről, az elkövetkező éveket érintő vetési-aratási kérdésről beszélgettünk. Jó lenne, 
ha a gyülekezetből minél többen hűségesen imádkoznánk ezért az ügyért is!

Vasárnap reggel megint kissé szkeptikusan ébredtem: a programban az szerepelt, hogy a reggeli 
áhítat ma séta formájában lesz. Hallottam már ilyen kezdeményezésről, de még nem vettem részt 
rajta: hogyan lehet összekeverni ezt a két dolgot, az áhítatot és a sétát? Csodálatos volt a reggeli táj 
a Mátrában, meg különben sem árt egy kis séta a reggeli előtt – gondoltam. Be kell vallanom, hogy 



– sajnos, mint sokszor – előítéletem volt. Már az 
első percek csendje, a természet atmoszférája, 
a közös elindulások és meg-megállások, a ko-
molyan elgondolkodtató üzenetek mélyen meg-
érintettek. A délelőtti istentiszteleten a János 
12,20-26 volt a vezérige a földbeesett búzaszem-
ről és azokról a tanítványokról, akik Jézushoz ve-
zették az érdeklődő görögöket. Milyenek voltak 
ők? Jézust láttató emberek. Először is olyanok, 
akik megszólíthatók „kívülálló” emberek által, 
akik meghallják mások – talán ki nem mondott 
– kérdéseit. Másodszor olyanok, akik belátják, 
hogy egyedül nem tudják megoldani a problémákat és készek arra, hogy társat találjanak maguk 
mellé. Harmadszor, ezek az emberek beszélő viszonyban vannak Jézussal.

A hétvége gyorsan véget ért. Valóban sokat tanultam. Ha egy gondolatba kell összesűríteni: a vetés 
egyik oldalról egy aktív hozzáállást, a másikról kitartó türelmet igényel. Szeretném megköszönni 
mindazoknak, akik előkészítették ezt a hétvégét és kulcsszerepük volt a megvalósításban, közülük 
is külön Kovács Gergely és a gyermekmissziós szolgálók: Scherman László, Lázár-Wessely Nóra, 
Vincze Alexandra, Labancz Boróka és Tarnói Csenge fáradozását. És köszönöm az elhangzott Igét 
és a megélt közösséget. Egyetlen dolognak nem örültem, úgy látom, hogy ismét túl sok feladat volt 
a lelkipásztor vállán. Javaslom, hogy beszélgessünk erről és gondoljuk át, hogy ki mit tud vállalni 
és imádkozzunk azért, hogy közösen változtatni tudjunk ezen a jövőben! Őszinte szívvel ajánlom 
az ilyen közösségi napokat minden korosztálynak – még a szkeptikusoknak is. Hálás vagyok, hogy 
már megint volt egy gyülekezeti hétvége!

Dr. Tomka János

Kálvin öröksége
2014. október 19-én „Kálvin-napot” tartottunk gyülekezetünkben. 
Vendégünk Dr. Balla Péter professzor volt, a Károli Egyetem rektora, 
aki igehirdetéssel és előadással is szolgált köztünk. Ez az alkalom 
volt a „Kálvin-emlékévek, 2009-2014” gyülekezeti záróeseménye.

Nagy érdeklődéssel hallgattam a közelmúltban Balla Péter teológiai 
professzor előadását. Már az első mondatokból kiderült, hogy csak 
néhány fontos gondolatra szeretne rávilágítani a gazdag kálvini ta-
nításból. A helyes istenkép és emberkép kialakítása tekintetében azt 
hangsúlyozta, hogy Isten csak saját ö n k i j e l e n t é s é b ő l ismerhető 
meg. Vagyis az írott és a megtestesült Igéből, Jézusból nyerhetünk 
helyes Isten és emberképet. Emberi okoskodással bálvány istenekhez 
fogunk jutni. Kálvin egyaránt fontosnak tartotta az Ószövetség és Új-
szövetség tanulmányozását. Azt hangsúlyozva, hogy mindkettőt Jézust 
felől kell értelmezni. Az Ószövetségben Jézus hiánya érzékelhető, de 



sok Rá mutató próféciát is tartalmaz. Megismerhető belőle Isten bűnbocsátó kegyelme. Az Újszövetség 
tanulmányozása Jézus. és a kezdeti keresztyén gyülekezetek életének megismerése miatt fontos. Isten 
megváltó szeretetét Jézus helyettes áldozatából ismerhetjük meg. Jézushoz viszonyítva értékelhetjük 
helyesen állapotunkat, juthatunk valódi önismeretre és ismerhetjük fel megváltásra szorultságunkat. 
Örömmel hallottam, hogy Kálvin megkülönbözteti Isten pozitív és megengedő akaratát. Ezt olyankor 
fontos tudatosítanunk, amikor olyan dolgok történnek, hogy felmerül a kérdés, hogyan engedheti ezt 
meg Isten? Mindenkor tudnunk kell, hogy Isten szuverén ura a történelemnek, akkor is, ha mi a pilla-
natnyi helyzetben nem értjük. „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg 
őket a gonosztól Jn, 17, 15”re utalva elhangzott az a személyes meggyőződés, hogy a hívő ember nem 
zárkózhat el a társadalmi felelősség alól. Szükség van keresztyén szakemberekre a döntéshozók között is. 
Számomra a legfontosabb az lett, hogy Kálvin, - mint a Szentlélek teológusa –úgy oldotta meg az Úrva-
csora körüli „jelenlét” vitát, hogy határozottan kijelentette, Jézus Szentlelke által van jelen a jegyekben. 
Tehát élni vele nagy lehetőség, nagy nyereség, több mint egyszerű emlékezés és bűnbocsánati alkalom.

Henter Lászlóné Marika

A gyülekezet diakóniai szolgálatának beszámolója
„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, ...” 
Mt 7,12

A minap beszélgettem egy családban élő idős gyülekezeti testvérünk-
kel. Elmondta a nyáron őt ért lelki traumát, férje ismétlődő kórházi 
kezelését, gyötrelmeit, majd azzal zárta, hogy itt vannak a gyerekek és 
az unokák, de rohannak a saját elfoglaltságuk, munkájuk miatt. Nincs 
idejük leülni és beszélgetni. Ez megerősített abban, hogy az idősekkel 
való beszélgetés, a kapcsolatok megtartása, újak építése, másokra 
való odafigyelés szolgálatunk elsődleges része. Gyökössy Endre gon-
dolata jutott eszembe: ha kapcsolatunk kifelé már akadályozott, a 
másik két út még nyitva áll (befelé és felfelé). Mindhárom kapcsolat-
tartásban segítenünk kell az időseket, ami nem is könnyű feladat, de 
Isten megváltó kegyelmének és szeretetének megtapasztalása elvezet 
minket oda, hogy önként és örömmel vállaljuk a feladatokat. Ehhez 
Istentől képességeket, adottságokat, rászánható időt is kapunk. Ez év nyarán Müller Károlyné, Gizi 
vezetésével egy kis csoport (Szigeti Zsuzsanna, Szarka Emőke) áldott munkát indított el, bibliaórát 
tart a Pedagógus Otthonban. Ezáltal Isten országa épül az otthon lakóiban és közöttük is. 

Házi segítségnyújtó szolgálatunk változatlanul, immár több mint két éve működik a Schweitzer 
Albert Református Szeretetotthon Módszertani Intézményén keresztül. Roth Evelin, szakképzett 
szociális gondozó, gyülekezetünk tagja nagy szeretettel, és az idősek örömére végzi a gondozást. 
Tavaly és idén tavasszal lelkigondozói és egészségügyi alapismereteket tartalmazó tanfolyamot 
tartottunk. Ez év őszén más tematikával újabb tanfolyamot indítottunk. Először Kovács Gergely 
beszélt az ima erejéről, majd Szarka Miklós beszélt arról, hogy mit jelent a halódó és a haldokló 
ember kísérése. A téma nehézségére való tekintettel beszélgetést szerveztünk Szarka Miklóssal 
január 11-ére, hogy megoszthassuk tapasztalatainkat, kérdéseinket. További előadások: 



• A veszteség, a gyász feldolgozása (Cseri Kálmán) – febr. 8.
• Krisztus, mint lelkigondozó (Vincze Alexandra) – márc. 8.

Örömmel végezzük, s mi maguk is épülünk, gazdagodunk a szolgálat által. Tudnunk kell, hogy eb-
ben a szolgálatban elsősorban személyiségünkkel szolgálunk. Szívesen osztanánk meg mindennapi 
munkánkat a testvérekkel, mert – ahogy a Magyar Református Egyház készülő diakóniai törvényében 
írják – „…a szeretetszolgálat minden hívő embernek lehetősége és kötelessége”. Az elmúlt évben 
sokan mentek el azok közül, akikkel éveken keresztül tartottuk a kapcsolatot: Papp Mártonné (Ági 
néni), Endrédi Imréné (Magdi néni) és Gerecze Pálné (Sári néni). Ők a hit harcosai voltak nehéz 
időkben, de nem vesztettek vidámságukból, humorukból és életük utolsó szakaszában is a gyüle-
kezetben, a gyülekezettel éltek. Szeretettel emlékezünk rájuk. Köszönet a gyülekezetnek, hogy az 
iskolakezdeti szárazélelmiszer akció keretében olyan bőven érkezett élelmiszer, és pénzadomány. 
Két család és egy rászoruló testvérünk élelmiszer, valamint hét nagycsalád tanévkezdő pénzadomány 
kapott. Szeptember elején könyv és számítógép csereakció is tartottunk. A könyvek kb. 60%-a talált 
gazdára, komputereknél kisebb volt az eredmény. A megmaradt könyvekből kiválogattuk azokat, 
amelyekkel a könyvtárunkat bővítjük, és a többi, főleg gyermek-, ifjúsági és szépirodalmi könyveket 
a Missziói Központon keresztül Jándra jutattuk el, ahol könyvtárat rendeznek be. A november végi 
ruhacsere akcióra is bőven érkeztek ruhák, sok darab elkelt. Így is 12-15 zsáknyi ruhát továbbítunk a 
Magyar Református Szeretetszolgálatnak. Köszönet azoknak, akik ezekben az akciókban segítséget 
nyújtottak. Köszönet azoknak, akik az asztal körüli szolgálatokban, takarításban, gyülekezeti terem 
berendezésének megújításában, a gyermektáborban, csendes hétvégeken részt vállaltak, szolgáltak.

Dr. Futó Judit

Változás a lelkészek körében
Mint arról már tájékoztattuk a gyülekezetet, november 15-től Scherman László lelkésztestvérünk 
beosztott lelkészi szolgálata megszűnt közösségünkben. A változtatás szándékát, ill. a döntést magát 
az egyházközség elnöksége terjesztette elő, majd a presbitérium jóváhagyta, végül Szabó István 
püspök úr visszarendelte Lászlót a beosztott lelkészi szolgálatból és ezzel egyidejűleg rendelkezési 
állományba helyezte. Előfordul, hogy bár az alapok azonosak (Jézus Krisztus, mint egyetlen fun-
damentum), a közös szolgálatot valami nehézzé teszi, vagy ellehetetleníti. Az ApCsel 15,36-41-ben 
arról olvasunk, hogy Pál és Barnabás útjai elváltak egymástól. A misszió ügye, Krisztus ügye mégsem 
sérült, sőt így még több helyre eljuthatott az evangélium. Mindez túlmutat az emberi gyengeségen, 
sőt úgy tűnik, hogy később rendeződött kapcsolatuk. (1Kor9,6; Kol 4,10; 2 Tim 4,11)

A mi esetünkben úgy láttam, hogy sok mindenben különböző módon gondolkodtunk misszióról, 
gyülekezetről, kommunikációról. Eddig sok esetben elfedte ezeket a különbségeket a türelem és a 
szeretet. Idén őszre azonban megérett a helyzet a változtatásra. A gyülekezet érdekében született 
meg a döntés, amelyért vállalom a felelősséget Isten előtt. Hálát adunk László és felesége, Piroska 
valamint családjuk közöttünk végzett szolgálatáért: az elmúlt 7 évért, melyből az utolsó 3 és fél 
évben László beosztott lelkészként szolgált a gyülekezetben. Köszönjük a gyerekek, családok között 
végzett szolgálatot, az áldozatkészséget! Remélem, hogy László tovább tud majd szolgálni lelkész-
ként egy olyan gyülekezetben, ahol kamatoztatni tudja tálentumait, Istentől kapott ajándékait, és 
ahol Piroskával együtt meg tudják valósítani elképzeléseiket. Személy szerint sajnálom, hogy nem 



került sor a búcsúszolgálatra, mert jó lett volna a gyülekezetnek és Lászlóéknak is, ha el tudunk 
köszönni egymástól, és hálát tudunk adni együtt az elmúlt időszak áldásaiért: mindazért, amit a 
gyülekezet kapott rajtuk keresztül, és amit ők kaptak a gyülekezettől. Szüntelenül kérem Istent, 
hogy világítsa meg azt, amiben én hibáztam, és vezessen, hogy tudjak tanulni a történtekből! Végül: 
kérem a gyülekezetet, hogy hordozzák imádságban közösségünket, szolgálatainkat, és a leendő 
lelkész munkatárs személyének kérdését! Amíg nem lesz új beosztott lelkész gyülekezetünkben, 
addig nekem és családomnak is több terhet kell viselnünk. Köszönöm azoknak, akik hűségesen 
szolgálva építik gyülekezetünket és segítik lelkészi munkámat, egyúttal az alábbi igével buzdítok 
mindenkit a közös munkára: „A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a Lélekben buzgók: az Úrnak 
szolgáljatok!” (Róma 12,11)

Kovács Gergely

Könyvajánló
Győri Katalin: Az első Karácsony c. könyvét bátran ajánlom mindenki-
nek. A Kálvin Kiadó gondozásában tavaly megjelent könyv, úgy fonja egy 
történetté Jézus születésének eseményeit, hogy a mai gyermekek számára 
is teljesen érthető, olvasmányos és mégis teljesen hű marad a Bibliából jól 
ismert evangéliumokban megírtakhoz. Gellén Sára illusztrációi még ké-
pileg is igyekeznek hitelessé tenni a megírtakat. Óvodásoktól az iskoláso-
kig ajánlom, de még felnőttként is érdemes elolvasni, alkalmas Karácsony-
kor családi körben való felolvasásra is. Gyülekezetünk karácsonyi műsora 
alapjául is ez a könyv szolgál. Ideális ajándék lehet óvónőknek, tanítónőknek is, hogy minél több 
gyerekhez eljuthasson Karácsony igazi üzenete; Jézus Krisztus Isten legnagyobb ajándéka.

Sally Lloyd-Jones: Jézus mesés könyve, a Biblia Minden gyermek bib-
liában van, ami tetszik és van, ami nem, van, amire - pl. egy-egy kép/
benyomás/szófordulat/történet - emlékszünk évek múlva is vagy talán 
még a gyermekkorunkból. Én is így vagyok ezzel, életem során rengeteg 
gyermekbibliát olvastak nekem vagy én olvastam másoknak. Mind közül 
elsőként ezt ajánlom mindenkinek, szülőknek és gyerekeknek egyaránt! 
Sőt, saját gyerekeinknek is ezt olvassuk, mert szeretnénk, ha arra az üze-
netre emlékeznének, ami ezt a gyerekbibliát annyira különlegessé teszi. 
Mivel ez az egyetlen olyan, ami Jézust helyezi minden történet középpont-
jába. A Biblia az Ő története, aminek mi is részesei lehetünk és még nincs vége, folyt atása meg fog 
történni! Célcsoportja a 4-8 éves gyerekek, de felnőttként őszintén megvallva sokszor éreztük azt, 
hogy összeáll a kép és hogy milyen egyszerűen, érthetően vannak kimondva benne igazságok, ami 
felnőttként annyira bonyolultnak tűnik. Az évtized legjobb gyerekbibliájának is nevezik nemzetközi 
szinten, de a legfontosabb, hogy mit szól a saját gyermekünk hozzá. Olyan gyerekeknek ajánlom, 
akiknek vállalni tudják, hogy az elejétől kezdve a végéig fel fogják olvasni és marad idő beszélgetésre 
utána. Nagyszülők előnyben! Ideális szülinapi és karácsonyi ajándék is lehet.

Tatár Kolosné Csenge



Alkalmaink
Vasárnap 8.00 és 10.00: Istentisztelet
Vasárnap 10.00: Gyermekistentisztelet 2 csoportban, az istentisztelettel 

párhuzamosan (óvodások, iskolások)
Vasárnap 18:00: Konfirmációs óra
Kedd 15.30: Bibliaóra a mozgássérültek lakótelepén (Pinceszer u.) – kéthetente
Szerda 9.00: Imaközösség (új időpont!)
Szerda 9.30: Bibliaóra (új időpont!)
Szerda 18.30: Bibliaóra
Csütörtök 10.00: Baba-mama kör – beszélgetés édesanyáknak, 

hitbeli és gyermeknevelési kérdésekről
Csütörtök 18.00: Bibliaóra
Péntek 18.00: Ifjúsági óra
Hivatalos órák: csütörtök: 16-18.00

A megjelölt időpontokon kívül is szeretettel várunk mindenkit! 
Mobilszámom: 30-38-38-145 (Kovács Gergely lelkész) 
Honlapunk címe: www.refhidegkut.hu

Kérjük, figyeljék honlapunkat, ahol megtalálhatóak az aktuális hírek, programok, mp3 formátumban 
a templomban elhangzott igehirdetések, előadások!

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 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 összege 2014-ben: 
229 329 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%



A karácsonyi ünnepkör alkalmai:

December 18. csütörtök 18.00:  
Úrvacsorai előkészítő istentisztelet a gyülekezeti teremben. Igehirdető: Pánczél Tivadar

December 21. vasárnap 8.00:  
istentisztelet

December 21. vasárnap 10.00:  
Családi karácsonyi istentisztelet a gyerekek szolgálatával, ajándékozással

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

December 25. csütörtök 8.00 és 10.00:  
karácsonyi istentisztelet úrvacsorával.

December 26. péntek 10.00:  
karácsonyi istentisztelet úrvacsorával. Igehirdető: Cseri Kálmán

December 28. vasárnap 8.00 és 10.00:  
az év utolsó vasárnapi istentisztelete, amelyre külön meghívjuk gyászoló testvéreinket,  
akik 2014-ben búcsúztak szeretteiktől.

December 31. szerda18.00:  
óévi hálaadó istentisztelet a templomban

2015. január 1. csütörtök 10.00:  
újévi hálaadó istentisztelet, majd gondnoki köszöntő és koccintás a gyülekezeti teremben.

Dec. 21. és január 4. között az egyébként szokásos hétközi gyülekezeti alkalmak konfirmációs 
órák, hittanórák elmaradnak!

Az Úr elé, ha tárod a szív alázatát, Őt nem hiába várod, betér hozzád, megáld.  
(312. dicséret)

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk  
minden gyülekezeti tagunknak és családjuknak!


