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Gyülekezeti Hírlevél, 2014. Pünkösd

Pünkösdi evangélizáció
Június 4-6. (szerda-péntek) között, esténként 
18.30-kor evangélizációs estéket tartunk templo-
munkban, a pünkösdre való lelki felkészülésként. 
Igehirdető: Cseri Kálmán. Az alkalmak alatt gye-
rekvigyázás is lesz.

Pünkösdi gondolatok
Az Isten Lélek…” (János 4,24)

Az e világban létező ember a láthatatlan és a látható, az érzékszerveivel nem érzékelhető, 
és az érzékszervekkel érzékelhető, mérhető világról szerez tudomást. Az érzékelhetőt 
megragadhatja, szinte birtokba veheti. A nem birtokba vehető, láthatatlan világról pedig 
úgy szerez tudomást, hogy kijelentést kap róla. Ezt a kijelentést figyelmen kívül hagy-
hatja, vele szemben kételkedhet, de megtörténhet, hogy a kijelentés olyan mértékben 
lepheti meg, és olyan ellentmondást nem tűrő módon ad jelet a láthatatlan világról, hogy 
a kijelentés mögött, a kijelentő Istennel találja szembe magát az ember. Isten először a 
teremtett világban, mint Teremtő jelentette ki magát a prófétákon keresztül, majd az Ő 
Fiában, a Krisztusban lépett közelebb hozzánk, hogy ezután az Ő Szentlelkével jelenjen 
meg az emberben. A Szentlélek, mint a láthatatlan világról hírt adó, és az emberben 
testet öltött Krisztus- Isten kijelentésének a csúcsa. Így a Szentlélek munkálja ki az 
emberi lélekben a Krisztus megvalósulását, testet öltését. Ez azért a legfontosabb, mert 
a Szentlélek a Fiú, a Krisztus Lelke: Róla tesz bizonyságot a Szentlélek. Ez különböz-
teti meg a Szentlelket minden más, földi létezésen túli jelenségtől– mely jelenségeket 
„földöntúli jelenségként”, különféle személytelen elragadtatásként, lelkesültségként, és 
okkultisztikus jelenségként élhet át a ma embere. Mivel az emberben óriási vágy él arra 



nézve, hogy „megfejtse” a láthatatlant, ezért még az okkultisztikus jelenségekkel is meg-
elégszik, csak hogy a „tér- idő” létezésből kitörjön, és önmagában ízlelje, érzékelje, majd 
birtokba vegye a láthatatlant. De merjünk bátran mégis kérdezni: MIKÉNT, MIKOR, és 
MIÉRT jelenik meg a Lélek? 

Az, hogy az emberi lélekben MIKÉNT jelenik meg az Isten Lelke, nem magyarázható, 
titok: Isten titka. Azért titok ez, mert Isten szuverén, és az Ő Lelke is szuverén Lélek. A 
középkori teológusok egy nagyon találó szóval próbálták magyarázni ezt a titkot: a Lélek 
beáramlásáról- infúziójáról beszéltek, és azt mondták, hogy: „infusio Spiritus Sancti”– 
tehát a Lélek beáramlása, beáradása az emberi lélekbe. Evvel a kifejezéssel szinonimaként 
emlegették a szeretet beáramlását: infusio amoris és a hit beáramlását: infusio fidei. Ez 
utóbbiak immár a Lélek gyümölcsei az emberben. Jézus még találóbban fejezi ezt ki a 
„szél” képével, mint szimbólummal, amikor Nikodémusnak az újjászületés titkáról beszél: 
„A szél arra fúj, amerre akar…” (János 3:8) Tehát miként? Akár a szél. A szél pedig friss 
levegőt és virágport hoz, mely termékenyíti a fákat. Érthető ez, de a titok, titok marad, 
ugyanúgy, mint a szél is. Van valami titokzatos benne.

MIKOR jön ez az áramlás és szél? E ponton ütközünk bele leginkább Isten szuverén 
akaratába! Szörnyű visszaélés lenne, ha az ember a maga kedve szerint megidézhetné a 
Lelket. Tele lennénk „szentlelkes igézőkkel”, és a Szentlelket idézőkkel. De lehet egy csendes 
választ adni a „mikor” kérdésre: AMIKOR vágyunk Rá, és sóvárgunk utána, akkor Isten 
adhatja Lelkét. Nem mondjuk, hogy adja, hanem adhatja. Sőt a Lélek beáramlása előtt a 
tanítványok „mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen…” (ApCsel. 2:1)– Károli ebből 
még az „egy-akaratot” is kihallotta. Nagy volt tehát a vágy Jézus után! Erre a vágyra volt 
válasz a Lélek áradása. Tehát: amikor Jézus után vágyódik a lélek!

Végül MIÉRT jön ez a beáradás, ez a „szélrohamhoz hasonló zúgás”? (ApCsel 2:2) Azért, 
hogy gyümölcs teremjen az emberben. „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, 
türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás…”(Gal.5:22) Ezek így együtt. 
Nos tehát azért, hogy bennünk a Lélek által „megfogant”, és a növekedő Krisztus gyümölcs-
ként, ízként, zamatként, energiaként, akaratként valósuljon meg és legyünk érthetőek e 
gyümölcsök után sóvárgó világ számára. Mert így érthetőek leszünk: nem magyaráznunk 
kell a Krisztust, hanem élnünk e gyümölcsből, és éltetnünk e gyümölccsel másokat.

Ha pedig elkezd teremni bennünk e gyümölcs, akkor már meg is vallhatjuk: „Az, hogy 
testestől- lelkestől – akár élek, akár halok – nem az önmagamé, hanem az én hűséges 
Uramnak és Megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok.” (Heidelbergi Káté, 1.)

Dr. Szarka Miklós



Pál levele a galatákhoz
(Híradás a szerda délelőtti bibliakör életéből)

Nyekeregve és nyikorogva fogtunk hozzá a levél elemzéséhez szerda 
délelőtti bibliaóráinkon.

Előtte majd fél évet töltöttünk a színes és napfényes Egyiptomban, ahol 
József bukásokkal és sikerekkel teli, kalandos életútját elemezgettük. 
Tanulmányi kirándulásunk során alaposan megismertük a kb. 4000 
évvel ezelőtti Egyiptom társadalmi rendjét, gazdálkodását, s bepillanthattunk néhány – 
hősünkkel kapcsolatba kerülő – egyiptomi polgár életébe.

Néha kedvesen intettünk a palotája kertjében sétálgató fáraónak, akinek nem kis megle-
petést okozott különös csoportunk látványa. 

József fordulatos élettörténetét tanulmányozva, nyilvánvalóvá vált, hogy Isten az ese-
mények igazi mozgatója, s minden az Ő elgondolása szerint történt, és történik a mi 
életünkben is.

Ezután, egy közel 2000 éves ugrással, Kis-Ázsiában, Pál apostol galáciai, keresztyén gyü-
lekezeteiben kezdtünk vizsgálódni. A galaták korábban bálványimádó pogányok voltak, 
akik Pál igehirdetései által lettek hívővé. Pál azt hirdette, hogy „az ember nem a törvény 
cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit által” (2,16.) Ez az 
egyetlen evangélium, nincs más. Az ő életét is ez az evangélium formálta át. „Luther 
könyvének” is nevezik ezt a levelet, mivel Luther Márton - az akkoriban uralkodó teológia 
elleni harcában – főleg erre az alapüzenetre támaszkodott. Így vált a galatákhoz írt levél 
a reformáció előidézőjévé.

A Pál által alapított és gondozott gyülekezetekben azonban hamis tanítók is megjelentek, 
akik „más evangéliumot” hirdetve, megzavarták, megtévesztették a hívőket. Elméletük a 
törvény és az evangélium furcsa keveréke volt; az üdvösség eléréséhez elengedhetetlennek 
tartották egyes törvények szigorú betartását is. Óráinkon a javarészt pogánykeresztyé-
nekből álló gyülekezet sajátos helyzetét, problémáit elemezve is, magunkat kerestük, s a 
mindenkori hívő ember számára nyilvánvaló személyes üzenetet.

Igen fontos, aktuális mondanivalója van a Levélben a fiúság-szolgaság kérdésének is.

Látszatra alig különbözött a földeken dolgozó szolga és a gazda vele együtt serénykedő fia, 
a köztük levő különbség azonban jogi szempontból óriási volt. A szolga munkájáért bért 
kapott, a fiú viszont örökös volt. Pál a galatákban is tudatosítja a szolga-fiú különbséget. Aki 
szolgai módon végrehajtja a törvény rendeléseit, s azt hiszi, abban van örök élete, szolga. 



Aki pedig Krisztus Jézusban hisz, már nem szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor örökös is. 

 „Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által” (3, 26.)

„Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor … ígéret szerint örökösök.” (3,29.)

Megértettük a számunkra is fontos üzenetet: nem attól lesz tehát valaki Isten gyermeke 
ma sem, hogy kifogástalanul viselkedik, senki nem tud rá rosszat mondani, templomba 
jár, minden koldusnak alamizsnát ad, stb. Ma sem megy ez másképp, mint a Krisztus 
Jézusban való hit által. Igen élénk beszélgetés követte a 6. rész 7. versének értelmezését: 
”amit vet az ember, azt fogja aratni is.”

Bibliai és egyéni példák alapján állapítottuk meg, hogy minden cselekedetünknek, dön-
tésünknek, szavunknak következménye van, vagyis végső soron minden, amit teszünk, 
mondunk vagy gondolunk, magvetés. Az elvetett mag pedig előbb-utóbb kikel, és termést 
hoz. Nem tudatos, nem szándékos „vetésünk” is kikel, ha akarjuk, ha nem. Magatartásunk, 
szokásaink is visszaköszönnek, lehet, hogy csak unokáink életében (Timóteus neveltetése).

Számos példával világítottuk meg, mit jelent a testnek és mit a léleknek vetni és aratni. 
Felelősek vagyunk tetteinkért, szavainkért, gondolatainkért. Minden cselekedetünk, sza-
vunk először egy gondolat volt csupán. (Káin gondolatai gyilkossághoz vezettek; a szelíd 
József megbocsát testvéreinek, s ezzel egész családját megmenti; a közös kasszából lopkodó 
Júdás végül elárulja mesterét, stb, stb.) Nem mindegy, mivel tápláljuk elménket, milyen 
információt engedünk be, (melyből megszületnek gondolataink), mit olvasunk, hallgatunk, 
mennyi időt töltünk Isten Igéje mellett. A mi feladatunk nem az aratás, hanem a vetés.

Ha földi életünkben nem kerülne sor aratásra, akkor is bízhatunk abban, hogy a mi mun-
kánk nem hiábavaló az Úrban. 

Jókuti Zsuzsa

Kisgyerekes családok napja
Május 10-én hat kisgyermekes család gyűlt össze a „babamamás” csendesnapon, amely 
csak nevében volt csendes. Húsz gyermek gondoskodott róla, hogy gyakoroljuk figyelmünk 
megosztását, és a kellemes zsivajban is meghalljuk egymás, de legfőképpen Isten szavát.

„Isten szeretet.” (1 János 4,8) Kimeríthetetlen téma, emberi ésszel felfoghatatlan… Feltétel 
nélkül kapjuk, örök, áldozat értünk Krisztusban, igaz, tökéletes, nincs benne félelem. 
Ezeket az alapigazságokat jártuk körbe, miközben mi magunk is próbáltunk az agapé 
hordozóivá válni. Délután az 1. Korinthusi levél 13. részét olvasva tovább bontogattuk 
Isten legnagyobb ajándékát, amely hosszútűrő, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, 



nem bántó, nem keresi a maga hasznát, nincs benne 
harag, nem rója föl a gonoszságot, örül az igazságnak, 
mindent elfedez, mindent hisz, remél, eltűr (4-7). 
Mindezt megkapni csodálatos, elfogadni a legna-
gyobb öröm, továbbadni, átengedni magunkon aka-
dálytalanul talán a legnehezebb feladat. Mégis erre 
hívattunk, csak így válhatunk áldássá családunkban 
és a világban egyaránt.

A lelki táplálék mellett közös sütögetéssel gondoskodtunk a betevő falatokról. Isten eb-
ben az esős májusban ezen a napon napsütéssel mosolygott ránk, így alkalmunk volt a 
kertben együttjátszani a gyerekeinkkel. Miután az édesapák megtervezték, s mi anyukák 
megrajzolgattuk családi címereinket, játékos vetélkedőkön mértük össze különböző „nél-
külözhetetlen készségeinket”. Úgymint: gyorsasági franciadrazsé-evés, óriás szívószállal 
való ivás, páros ugrókötelezés és lufi-megtartó páros haladás.

Köszönjük az alkalmat a többi kisgyermekes család nevében is!

Montvai Dóra és családja

A Templom – felavató Istentisztelet 75 éves 
évfordulójára
Küller András ünnepi beszéde

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gyülekezetünkben 
megjelent testvéreket, valamint Hálával és imádságos 
szívvel hordozzuk a már köreinkből eltávozott gyüleke-
zeti testvéreink emlékét. Ünnepelni gyűltünk ma össze a 
Pesthidegkúti Gyülekezet templom felszentelésének 75. 
évfordulójára, amely 1939. május 18–n áldozócsütör-
tökön történt. Az ige szolgálatot főtiszteletű dr. Ravasz 
László püspök úr végezte. Az évfordulóhoz kapcsolódón 
az igehirdetésből három dologról szeretnék beszélni: a 
Pesthidegkúti templomról a maga fizikai valóságában, 
a gyülekezetről, valamint a gyülekezetet alkotó testvérekről. Püspök úr a templom szó helyett 
találóbbnak tartotta ige magyarázatában az Isten háza kifejezést használni, mert az Isten házát 
a gyülekezet testvérei töltik meg, a gyülekezet pedig Krisztus dicsőséges teste, ezért Krisztus 
szeretete itt lakik a gyülekezetben és minden gyülekezeti testvérünkben is. Krisztus szeretete 
tehát összeköt lelkészeket, presbitereket, és gyülekezeti testvéreket egymással, és elődeinkkel.



Elődeink ezt a hármas örökséget hagyták ránk úgy, hogy szeretetben és egyetértésben 
maradjunk a kijelölt úton, Isten és Jézus Krisztus igéje és Szentlelke által mutatott irány 
szerint.

A Szentlélek útján járt illetve járó Pesthidegkúti gyülekezetben szolgálatot teljesítő lelki-
pásztorokra szeretettel emlékezünk akkor, amikor felsoroljuk a gyülekezetben eltöltött 
szolgálati idejüket. Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki a Templom építésében és a 
kiszolgáló helyiségekben történt változásért, a fejlődésért, a gyülekezet lelkiéletének 
erősödéséért és lélekszámának növekedéséért tett áldozatos munkájukért. 

Nt. Mircse Árpád 1927-1936, Nt. Id. Kőmíves Dávid 1936 – 1938, Nt. Kolubán Gábor 
1938 – 1941, Nt. Hegyaljai György 1942 – 1964, Nt. Agyagási Károly, Bukovszky Károly 
a gyülekezet krónikása, Nt. Dobos Károly 1964 – 1978, Nt. Pándi János, Nt. Péter lászló, 
Nt. Tájnel Gábor 1978 – 2005, Nt. Hős Géza, Nt. Molnár Miklós, Nt. Kovács Mihály, Nt. 
Bagi László, Nt. Pánczél Tivadar.

Nt. Kovács Gergely 2006. február 15. óta szolgál a Pesthidegkúti gyülekezetben Isten és 
Jézus Krisztusnak dicsőségére, valamint a gyülekezet presbitériumának és testvéreinek 
megelégedésére.

A másik templom a gyülekezet, Krisztus dicsőséges teste, nem csupán létesítményeiben 
gazdagodott az eltelt időszakban, hanem örömteli az, hogy gyülekezetbe járó testvérek a 
diakóniai szolgálatuk alkalmával figyelmet fordítanak egymásra, és így, cselekvő példa-
mutatással építik a gyülekezetet. A gyülekezeti alkalmakat heti rendszerességgel, szép 
rendben megtartjuk. A felnőtt, és gyermek istentiszteleti alkalmak, valamint egyéb prog-
ramok – gyermektábor, szeretetvendégség stb. – szervezése esetén, a résztvevők száma 
folyamatosan nő. Gyülekezetünk ismeretterjesztő előadásokkal, ökumenikus alkalmak 
szervezésével, valamint a nemzeti évfordulók megtartásával, aktív részese a Pesthidegkúti 
közéletnek. 

Az elmondottakból az is következik, hogy elődeink örökségét nem csupán megőrizni 
kívánjuk, hanem erőnk szerint, Isten segítségét kérve, az Úr Házát, a templomot, bővíteni 
szeretnénk.

Presbitériumunk nevében is köszönet mondunk a lelkipásztoroknak, presbiter testvé-
reknek, minden gyülekezeti testvérünknek, családoknak, gyermekeknek, felnőtteknek, 
szülőknek, nagyszülőknek, keresztszülőknek, hogy imádságban, cselekedetekben valamint 
adományokkal építették és építik a Pesthidegkúti gyülekezetet, Református Egyházunk, a 
Kereszténység és Hazánk boldog jövőjéért. Soli Deo Glória!



Énektanulás az istentisztelet előtt
„…mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki éneket; énekeljetek és mondjatok 
dicséretet szívetekben az Úrnak…” (Ef. 5,19)

A Bibliában sokszor olvashatunk felszólítást, buzdí-
tást az éneklésre, Isten dicsőítésére dallal, hangsze-
rekkel. Az Úrnak kedves az éneklés, hiszen imádság 
az is. Valahol régen hallottam, hogy az ének szárnyas 
imádság, mely egyenesen Istenhez száll.

Sok példát is találunk arra, hogy Isten választottai ének-
ben dicsőítették Őt, tetteit és csodáit énekben mondták 
el. Ezt láthatjuk Mózes, Debóra, Anna, Dávid életéből, hogy a túlcsorduló öröm késztette őket 
éneklésre. De Jézus és tanítványai is énekelve mentek Nagycsütörtökön az Olajfák hegyére.

Református istentiszteletünk rendjében is fontos szerepet kap az éneklés, ahogy az erről 
szóló igehirdetésben hallhattuk. Énekeskönyvünk a 150 genfi zsoltár mellett több száz 
dicséretet is tartalmaz. Több oka is van annak, hogy az 512 ének nagy része ismeretlen 
előttünk, többnyire ugyanaz a néhány ének hangzik el istentiszteleteinken. Az egyik ok 
nyilván az, hogy nem ismerjük a dallamot. Ha a dallamra kell koncentrálni, a szöveg üzenete 
nem jut el a szívünkig Ez volt az oka annak, hogy ősztől az istentisztelet előtti percekben 
ének tanítást indítottunk. Olyan énekek kerültek megtanulásra, melyeket méltatlanul 
kevésszer vagy egyáltalán nem éneklünk: zsoltárok, dicséretek, régi magyar dallamok. 

Ezek a percek azonban a tanulás mellett az elcsendesedésre is jó alkalmat adnak, segítenek 
abban, hogy nagyobb áhítattal, odafigyeléssel készüljünk az elhangzó Ige befogadására.

Örömmel vállaltam ezt a szolgálatot, hálás vagyok Istennek, hiszen érezhető, hallható a 
gyülekezet bátor, szép éneklése. Köszönöm a testvérek szerető segítségét minden vasárnap.

Labanczné Molnár Eszter

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

Először arról tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy 2014 januárjában Kenézné Ádám Zsuzsa 
otthoni és munkahelyi terhei miatt lemondott a vezetésről, és dr. Futó Judit, nyugdíjas 



orvos vette át a feladatkört. Elsősorban a megkezdett szolgálatok folytatására érzünk indí-
tatást, de egyben a szolgálatok bővülésére is szükség és igény van. A változó helyzetekhez 
alkalmazkodó élő és ható szolgálatot szeretnénk tovább építeni. 

Házi segítségnyújtó szolgálatunk immár több mint egy éve működik a Schweitzer Albert 
Református Szeretetotthon Módszertani Intézményén keresztül. Roth Evelin, szakkép-
zett szociális gondozó, gyülekezetünk tagja nagy szeretettel, és az idősek örömére végzi 
a gondozást. 

Újból és újból a diakónia önkéntes szolgálói megfogyatkoznak, maguk is segítségre szo-
rulnak, ami természetes, hiszen a szolgálók 50-75 éves korosztályból tevődnek ki. Hívá-
sunkra többeket arra indított Isten, hogy csatlakozzanak a szolgálathoz. Elsősorban az 
újonnan csatlakozók segítésére lelkigondozói és egészségügyi alapismereteket tartalmazó 
tanfolyamot indítottunk tavaly és ez év tavaszán fejeztük be. Nemcsak kezdő, hanem a 
régebben szolgáló és érdeklődő testvérek is megjelentek, és mindannyian elmondhatjuk, 
hogy tudásban, lelkiekben gazdagodtunk. Így más tematikával újabb tanfolyamot terve-
zünk őszi indulással. 

2014. március 1-én gyülekezetünkben diakóniai konferenciát tartottunk gyülekezeti és 
meghívott előadókkal (Csenki Zsuzsanna, diakóniai gondnok és Somodi Lehel, presbiter) 
a Budai és a Tinnye-Piliscsabai Gyülekezetekből. A Sylvester János Református Gimná-
zium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény tanulói énekkel-zenével színesítették a 
programot. Az előadások elérhetők a Református Szeretetszolgálat Gyülekezeti Diakónia 
honlapján, http://diakonia.hu/. 

Az Érett kalászok szeretetvendégségét virágvasárnap tartottuk, több mint 50 idős gyüle-
kezeti testvért vendégeltünk meg. Az ifisek műsora és dr. Molnár László bizonyságtétele 
után jó hangulatú ebéd és áldott beszélgetések következtek. 

Köszönet a gyülekezetnek, hogy a Húsvét előtti szárazélelmiszer akció keretében olyan 
bőven érkezett élelmiszer, és pénzadomány. Ez utóbbit később fogjuk felhasználni. Hat 



nagycsalád és 5 egyedülálló többnyire idős, rászoruló kapott csomagot. A következő 
élelmiszerakciót iskolakezdetre időzítjük, a gyűjtést júniustól kezdjük. Szeptember elején 
könyv és számítógép csereakciót is tervezünk.

Ez évben csatlakoztunk a Szeretethídhoz (május 16-17.), a Kárpát-medencei Református 
Önkéntes Napokhoz. A Szeretethíd olyan segítségnyújtó akció, mely mindenkit vár, le-
gyen idős vagy gyermek, egyháztag vagy világi ember, egészséges, vagy fogyatékkal élő. 
Cél, hogy közösen tegyünk egymásért, a helyi és a gyülekezeti közösségekért, a teremtett 
világért, és így hidakat építsünk Isten és ember, ember és ember között. A Szeretethíd 
keretében testi és lelki adományokat vittünk és kaptunk a máriaremetei Nyugdíjas Peda-
gógus Otthonban. Másnap közösen templomtakarítást végeztünk készülve templomunk 
felszentelésének 75. évfordulójára. 

Dr. Futó Judit 

Lepramisszió 40!
1974-ben, gyülekezetünk egykori lelkipásztora, Dobos 
Károly nagytiszteletű úr kezdeményezésére indult út-
jára a magyarországi lepramisszió szolgálata. Április 
6-án ünnepi, hálaadó alkalmon emlékezhettünk erre az 
eseményre a Skót Misszió templomában. Gyülekeze-
tünk rendszeresen támogatja a Lepramissziót. Kérjük 
a testvéreket, hogy imádságaikkal, és ha tehetik anya-
giakban is járuljanak hozzá ehhez a rendkívül fontos 
misszióhoz. Jézus ezt mondta az egyik meggyógyított 
leprásnak: „Kelj fel, menj el, hited megtartott téged!” 
(Lukács 17,19)

Nyári- őszi gyülekezeti programok
Június 15. vasárnap 8.00: istentisztelet, 10.00: hittanos évzáró istentisztelet a gyerekek 
részvételével, utána családi nap: közös, batyus ebéd, előadás a felnőtteknek: „Generációk 
együttműködése a gyermekek érdekében” – előadó: Dr. Komlósi Piroska, pszichológus, 
családterapeuta (Bethesda, KGRE); gyerekeknek: vetélkedő, tombola, játék.

Június 16-20.: hittanos gyerektábor a gyülekezetben
Július 17-20: gyülekezeti csendeshétvége Monoszlón (még lehet jelentkezni!)
Szeptember 26-28: gyülekezeti, családos hétvége Mátraházán (részletek hamarosan a 
templomi hirdetésekben és a honlapon)



2013-ban történt 
gyülekezetünkben…
2013-ban megkeresztelt gyerekek és felnőttek

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

Murguly Levente  Matthiasich Vince  Mészáros Lenke Magdolna
Seres Vilmos  Nemes Áron Ágoston  Szabó Dimitrij Sámuel
Klinkó Sándor (felnőtt)  Markielné Mészáros Márta (felnőtt) Bakos Fruzsina Emma
Tukacs Léna Mira  Habada-Bárdos Jázmin  Frank Emese Melinda
Frankó Enikő  Lakos Mihály  Lakos Márton
Bene András  Horváth Máté  Sankó Dzsesszika Rubina
Varró Jázmin Nóra  Horváthné Szilágyi Mónika (felnőtt) Horváth Attila
Horváth Csaba  Horváth Emese   Horváth Eszter
Patay Levente  Szabó Dóra   Fülöp Dávid
Fülöp Márk Kristóf  Solymár Botond András  Kerecsanin Milán
Kerecsanin Levente  Zeidenberg Bartha Eleonóra

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)

Dani Boglárka   Hinsenkamp Adrián  Keszei Anita
Kis Dorottya Kincső  Scherman Johanna Sára  Szabó Botond
Szabó Dária Zsófia  Szabó Dorottya   Szenci Ákos
Szőnyi B. Míra   Füstös Ildikó (felnőtt)  Knipper Tamás (felnőtt)
Markielné Mészáros Márta (felnőtt) Nagyné Tóth Kinga (felnőtt) Sziklai István (felnőtt)

Házasságának megáldását kérte templomunkban

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

Horváth Attila és Szilágyi Mónika   Vitályos Iván Zsolt és Jádi Ágnes
Klinkó Sándor és Szabó Kinga Melinda  Stipkovits Fülöp és Czifra Cecília Kinga
Dr. Madarassy-Molnár Máté Juhász Mátyás és Sályi Eszter
és Dr. Siroki Dalma Dóra (ökumenikus esküvő Nagykovácsiban)



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)

Miklósné Licsei Eszter  Gyenes József  Nagy László 
Nyíri Tibor Básthy László  Csonka Lajosné 
Dr. Illyés Józsefné Dr. Halmos Zoltán Laki Tihamér  
Ferenczik József  Szesztay Károly  Turóczy Árpád 
Derecskei Tibor László  Varga Imre  Bakos Ferenc  
özv. Király Jánosné Dr. Stegena Lajosné  Bárdos Sándorné 
Szitár Nándorné  Járai Béláné Endes Ferenc  
Nagy Béla  Kaniczki Béla  Kvasznicska Lajosné 
Szőke Gyula  Szilágyi Gábor Ferenc id. Küller Andrásné 
Jambrich József

Alkalmaink Ihlet
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 kéthetente: Bibliaóra a mozgássérültek 
lakótelepén (Pinceszer u.)

Szerda 9.30: Imaközösség
Szerda 10.00 és 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 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.

ifj. Roth József 
Teremtés

Isten nem azért teremtett
A világot,
Hogy az emberek gyűlöletben,
Veszekedésben éljenek.

Se azért,
Hogy hajléktalanokat
Kiraboljanak, 
S ártatlanokat meggyilkoljanak.

Hanem azért, hogy békességben,
Nyugalomban éljünk,
Mert az élet
Egy ajándék Istentől.

Egy ajándék,
Amit vigyázni, becsülni kell,
Mert Isten
Szívből szeret minket.



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 
2013-ban: 262 430 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 pünkösdi ünnepkör alkalmai:
Június 4-5-6. szerda, csütörtök, péntek, 18.30: pünkösdi evangélizációs esték,  
 Cseri Kálmán igeszolgálatával
Június 8. vasárnap, 8.00 és 10.00: pünkösdi istentiszteletek úrvacsorával
Június 9. hétfő, 10.00: pünkösdi istentisztelet úrvacsorával
Június 12. 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)


