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Gyülekezeti Hírlevél, 2015. Ádvent

Ádventi gondolatok
„…láttuk az Ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, 
hogy imádjuk Őt.” (Máté 2,2)

A Hubble űrteleszkóp 569 km távolságra ke-
ring Föld körüli pályáján, rengeteg csodaszép és 
hasznos felvételt készítve és továbbítva a Földre. 
Olyan, mint a földi tudósok meghosszabbított 
keze, távcsöve. Korábban elképzelhetetlen távol-
ságokig „lát el”. Ez a távolbalátás sok tudományos 
kérdésre választ ad, és még többet vet fel, mert ez 
a becsületes tudóskodás természetes velejárója.

A napkeleti bölcseknek nem volt űrtávcsöve, 
mégis koruk kiemelkedő képességű tudósai 
lehettek. Mégsem ez volt a döntő az általuk 
vállalt hosszú zarándokút megtételében. Nem a tudományos felfedezés izgalma, nem egy ókori 
Nobel-díj megszerzése, de még csak nem is pusztán a kalandvágy hajtotta őket. Különös isteni 
vezetést, égi jelet kapva elindultak az Ő csillaga után azért, hogy imádják Őt, a Messiást. Odaérve 
túláradó örömmel tárták fel kincses ládáikat a megszületett Király előtt.

Ádvent idején, az utcákat járva rengeteg csillagot láthatunk. Díszek, dekorációk, kirakatok, reklá-
mok, káprázatos fény-ruhába öltöztetett fák. Árad a világosság…De vajon van-e igazi világosság az 
emberek életében? A mi életünkben?

Az idei ünnepen kérjük Istent, hogy ajándékozzon meg újra minket gyermeki örvendezéssel, Meg-
váltó utáni vágyódással! Imádjuk Jézust, a világ világosságát teljes szívünkből, egész életünkkel. Ha 
így teszünk, olyan távlatok nyílnak meg előttünk, amelyeket még a Hubble sem fedezhet fel, mert 
ezeket csupán hitünkkel érzékelhetjük.

Kovács Gergely

„Az igaznak emlékezete áldott…” (Péld 10,7)
„Kérlek ezért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, 
szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.” (Róma 12,1)

Nagytiszteletű Tájnel Gábor - Gábor bácsi - református lelkipásztor (1930 – 2015) emlékére…



Nt. Tájnel Gábor lelkipásztor 1978. október 15 – 
2005. szeptember 15 - ig szolgált a Pesthidegkúti 
Református Gyülekezetben. Szolgálati idejének 
első szakasza, még „a rendszerváltozás „előtti 
időszakot öleli fel, és abban az ellentmondások-
kal teli években is vallotta: „Azonképpen sokan 
egy test vagyunk a Krisztusban, egyébként pedig 
egymásnak tagjai vagyunk.” (Róma 12,5) E gon-
dolatok szerint végezte a Gyülekezetében a szol-
gálatot. A biztos családi hátteret a lelkész felesége 
Erzsike adta, aki – két gyermek nevelése mellett – 
szeretetével, türelmével valamint a gyülekezetért 
végzett munkával segített a Gyülekezetet építő 
lelkipásztort a szolgálatban. A rendszeres család 
látogatások megalapozták a gyülekezet lélekszá-
mának növekedését, valamint a hitélet kiteljesedését a Gyülekezetben. A hétközi alkalmak és az ünnepi 
alkalmak –különösen a gyermekek szolgálatával – mindig újabb és újabb lendületet adott a gyülekezeti 
élet fejlődésében. A konfirmációra felkészítő alkalmaktól a gyermekek és az ifjúság nyári táborozásáig, 
minden alkalom a gyülekezet jövőjét építette. A Lelkipásztor a Pesthidegkúti Gyülekezet irányítása mel-
lett, a Nagykovácsi Gyülekezetet, mint leány gyülekezetet is vezette, ahol teljes körű szolgálatot végzett.

A szolgálat idő második szakaszában, amikor az egyházi és világi törvények kedvezően megváltoztak, 
ehetőséget és erőt látott arra a Pesthidegkúti Gyülekezet, a Lelkipásztor és a Presbitérium, hogy a 
hétközi gyülekezeti alkalmak helyszűkét, továbbá a lelkipásztor és családja lakáshelyzetét megoldja. 
A lelkészlakás, a gyülekezeti terem, az „új” szószék valamint a belső templomban lévő karzat építése, 
megvalósítása ebben az időszakban készült el, Isten dicsőségére. Fáradhatatlanul szervezte az építke-
zéssel járó feladatokat, és ha kellett kétkezi munkával dolgozott a gyülekezeti jövőért. 27 éven keresztül 
hirdette Isten Igéjét a Pesthidegkúti Gyülekezetbe és a Nagykovácsi Gyülekezetbe járó testvéreinknek, 
örökségként hagyva az utódokra a biztos alapokon nyugvó templomot és a templomba járó gyülekezetét. 

Nagytiszteletű Tájnel Gábor ny. református lelkész életének 84. esztendejében visszaadta lelkét 
teremtőjének. Búcsúztatására 2015. augusztus 6-án az Áporkai református temetőben került sor. 
A vigasztalás szavait, Isten üzenetét a Róma 12,1-2 igei szakasz szerint, Nagytiszteletű Csűrös 
András református lelkipásztor hirdette, aki a Pesthidegkúti Gyülekezet tagjaként Gábor bácsinál 
konfirmált, és teológiai tanulmányai befejezése után lett református lelkipásztor.

„Igénkben Pál apostol egyszerre szól a gyülekezethez és egy-egy tagjához is, mikor azt mondja, hogy 
szánjuk oda testünket, helyezzük el az Úr oltárán egész életünket.”

„Egész lényünket okos istentiszteletként kell odaszánni az Úrnak. Az egész életünk istentisztelet. Gábor 
bácsi Istennek és szeretett Egyházának szánta életét, testét is, azaz fizikai valóját is, ha kellett. Ahhoz, 
hogy a Teológián tanulhasson, éjszaka vágóhídon dolgozott. Ha kellett a lelkipásztorságáért dolgozni, 
tette a dolgát: építkezett, gyalogolt, dolgozott mellékállásban. Mindent megtett, így lett igazzá rá 
az Ige: „igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus” (Fil. 3,12.)

„Igénk arról is szól, hogy a Szentlélektől megújult ember meglátja, mi az Isten akarata. A Teremtőnek 
most az volt az akarata, hogy elhunyt szerettünket úgy vegye el tőlünk, hogy a boldog találkozásban 
reménykedik szívünk. Istennek most tetsző, hogy szolgáját magához vegye. Úgy veszünk búcsút 

Nt. Tájnel Gábor lelkipásztor úr, 1980-ban, 
a gyülekezet konfirmált fiataljaival



attól, aki nem e világhoz igazította életét, hogy gyászunkat, fájdalmunkat, szomorúságunkat sem 
e világhoz igazítjuk. Hanem Isten akaratához és abban keresünk megnyugvást. Kereshetünk is 
megnyugvást, mikor Istenbe vetett hitünkre, a Tőle kapott szeretetre figyelünk. És találhatunk is 
megnyugvást, mert a családja körében, felesége közelségében ment el közülünk.”

„Miután elhelyeznek minket a sírban, feltámadunk a dicsőségben. Ez az igazi evangélium ma, hogy 
az ember minden bűnös igyekezete ellenére lehet Istennek tetsző és tökéletes, mégpedig akkor, 
amikor újra találkozik az Isten szeretetétől betöltekezve.”

„Lehetünk méltatlan bár, de mégis elhívott szolgája az Úrnak. És most, Istenben megnyugodva 
állhatunk meg szeretett elhunyt testvérünk élete fölött, ki az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, 
de magához hívott szolgájává lett. Az örökség, melyet az Igén keresztül kapunk az, hogy okos is-
tentiszteletként szánjuk oda Krisztusnak egész életünket, gyászunkat, és tudjuk megköszönni Isten 
szeretetét, melyben ne elvesszünk, hanem örök életünk legyen. Ámen”

A szolgatárs: Küller András

„Elemcsere...”
(Híradás a szerda délelőtti bibliakör életéből, és személyes bizonyságtétel)

Szerda reggeli bibliaóráinkon  Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt 
második levelét tanulmányozzuk. Korinthus Akhája, római provincia fő-
városa volt, fontos kereskedelmi központ, igazi, antik nagyváros. Messze 
földön híres volt gazdagságáról, és hírhedt, lakóinak erkölcstelenségéről. 
„Erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok.” – 
vallott őszintén Pál a városba érkezésekor (1Kor.2,3.) Másfél évig élt 
Korinthusban, iparos prédikátorként telepedett le, hívei között élt és 
dolgozott.   Az igehirdetései nyomán létrejött keresztyén gyülekezet 
zsidó és görög tagjait lelki értelemben saját gyermekeinek tekintette, 
levelét mégis  így ajánlja: „Isten gyülekezetének, mely Korinthusban van”. Szenteknek nevezi őket, 
pedig sok szentségtelen dolgot műveltek. Azért szentek, mert Jézus Krisztus a maga szolgálatára 
különítette el őket. Ilyen értelemben szentek a korinthusiak, életük az egyetlen fundamentumra épült, 
mely Jézus Krisztus. Így vagyunk szentek mi is. A korinthusi gyülekezethez hasonlóan magunk is 
”pogány” (Isten nélkül élő és gondolkodó ) világban élünk, s nem elég, ha  hitetlen környezetünkben 
megmaradunk Jézus tanítványainak, nekünk apostoli küldetésünk is van. 

A levél harmadik versében döbbenten olvastam a személyesen, sőt aktuálisan nekem szóló, „mére-
temre szabott” üzenetet: „Áldott legyen Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja, és 
minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvi-
gasztalhassunk másokat minden nyomorúságban… Tudjuk, hogy  amiképpen részestársak vagytok 
a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is.” Megérkeztem, itt rólam van szó! Alig néhány 
hete veszítettem el férjemet és 4 gyermekes,kiemelkedően tehetséges orvos fiamat. Hosszú ideje 
betegek voltak, gyötrelmes könyörgéseimben „kértem”, „kerestem”, „zörgettem”, sőt elkeseredetten 
„dörömböltem”, mindhiába. Férjem is, fiam is rengeteget szenvedett éveken keresztül. Alázatosan, 
csendben hordozták borzalmas megpróbáltatásaikat. Megalázó nyomorúságukat lázadás, zokszó 
nélkül, Isten kezéből fogadták el. Én viszont keserűen morgolódtam: Miért engedi Isten, hogy akik 
egész életükben Hozzá tartoznak, Róla tesznek bizonyságot, ilyen megalázó módon szenvedjenek? 



Miért pont ők? Miért ilyen kegyetlenül? Miért ilyen méltatlan, nyomorúságos módon? Engedte, 
segítség nem jött. Isten az ellenkezőjét adta annak, amit reméltem: „kenyér helyett követ”, „hal helyett 
kígyót”. De adott valami mást is. Észre kellett vennem, hogy a tragédia után teljesen megváltoztam: 
meghalt a  kétségbeesésem is, a gyengeségem is, eszembe sem jutottak többé korábbi gyötrelmes 
kérdéseim, eddig elképzelhetetlen nyugalom és józanság lett úrrá rajtam. Okosan rangsoroltam a 
tennivalókat, megnéztem az interneten, mit hogyan kell elintéznem, és már indultam is a különböző 
hivatalokba, hogy belátható időn belül kész lehessek a bejelentésekkel, átíratásokkal, stb. Közben azt 
hittem, Isten többé nem vár tőlem bizonyságtételt, hiszen kinek lenne kedve csatlakozni Hozzá, aki 
látja, hogy (el)bánik az őt szeretőkkel… De Isten ezt is másképp gondolta:

Legegyszerűbben úgy tudom érzékeltetni vigasztalását, 
hogy,  Isten „elemet cserélt” bennem. Mindnyájan tud-
juk, milyen furcsa jeleket ad egy lemerülőben levő elem a 
konyhai mérlegen, vagy milyen borzalmas hangok jönnek 
ilyenkor a rádióból. Az „elemcsere” azonnal normális érté-
keket eredményezett nálam is. Anélkül, hogy érteném, hogy 
történt, tökéletesen nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott lett az 
életem. Időnként még siratom elvesztett szeretteimet, de ez valahogy nem az eddigi reménytelen, 
kétségbeesett  elkeseredettség, inkább  a megvigasztaltak sírása, akik Isten kezéből vették, kapták 
új helyzetüket. Férjemmel ötven gyönyörű, békés, szeretetben eltöltött évet kaptunk ajándékba. 
Bölcsességét, élettapasztalatát, józan ítélőképességét, széles látókörét, mély hitét, Istenbe ágyazott-
ságát óriási kegyelemnek tartom. Azóta is rengeteg szeretetet adok, kapok.  Az  engem részvéttel 
ölelgető, vigasztaló testvéreknek, ismerősöknek, ismeretleneknek  arról tudok beszámolni, mennyi 
kegyelem van elrejtve az ilyen borzalmas tragédiában is. Ha valakit a konkrétumok is érdekelnek, 
megtalál. Azt tapasztalom, hogy a velem kapcsolatba kerülő emberek többsége maga  is vigasztalást 
keres. Ki vigasztalja meg őket, ha nem mi, akiket Isten már megvigasztalt? Aki folyamatosan hozza 
elém az embereket, s gondoskodik róla, hogy ne álljon meg nálam az engem ért kegyelem, s az én 
kapaszkodóm az ő kapaszkodójukká, vigasztalásom az ő vigasztalásukká is lehessen. Így lehet ál-
dássá a velünk történt próba testvéreink számára is, továbbadhatjuk Isten kegyelmét, vigasztalását. 
Őket is erősítheti a példa, hogy Isten áldássá teheti nagy keserűségünket. Így lehetünk részestársai 
egymásnak a szenvedésben, és a vigasztalásban is.

Jókuti Zsuzsa

Nyári-őszi emlékmorzsák
Hittanos tábor – A Lélek fegyverei
Idén 80 általános iskolás korú gyereknek rendeztük meg a nyári gyü-
lekezeti tábort, melynek témája a Lélek fegyverzete volt. Alapigénk az 
Efézusi levélből így hangzott: „Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és 
az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy 
megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk 
nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség vi-
lágának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban 
vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhas-



satok a gonosz napon, és mindent leküzdve meg-
állhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve dere-
katokat igazságszeretettel, és magatokra öltve 
a megigazulás páncélját, felsaruzva a lábatokat 
a békesség evangéliuma hirdetésének a készsé-
gével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, 
amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes 
nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a 
Lélek kardját, amely az Isten beszéde.” 

Minden nap egy-egy elemét vizsgáltuk a fegyverzetnek, megnéztünk mit tanít arról az Ige, miért 
fontos nekünk lelki életünkben, hogyan használhatjuk és személyes bizonyságtételeket hallgat-
tunk. Bibliai alakokat is segítségül hívtunk, így Gedeon, Dávid, Pál, Fülöp, Jézus: mind példaként 
álltak előttünk. Délutánonként a kézműves és szabad játékok mellett sok színes program várta a 
gyerekeket; sorversenyek, tenisz, kispályás foci, játszóház, baranta… Közös napjaink igaz nagyon 
eseménydúsak voltak, mégis lelkileg a gyermekeket motiválóak és elgondolkodtatóak – ezt több 
szülő meg is erősítette később visszajelzéseiben, aminek nagyon örülünk. 

Hálás szívvel tekintünk vissza erre a szeretetteljes és izgalmas hétre, amit egy szóval csak úgy szoktam 
mondani, igazi csapatmunka volt. Az ötlettől kezdve, a tervezésen át, a lelki és gyakorlati progra-
mok/körülmények megvalósulásában rengetegen dolgoztak, külön köszönet, akik a szabadságukból 
szántak oda a táborért, illetve fáradságot nem kímélve szolgáltak a gyerekek körül!

Tatár Kolosné Csenge

Gyülekezeti hétvége Mátraházán
Szeptember 18-20. között ismét Mátraházán 
vehettünk részt gyülekezeti-családi lelki hét-
végén, közel hetvenen. A fő témánk a „Testvér-
ség” volt. Erről szóltak az áhitatok, előadások, 
beszélgetések, az istentisztelet és a gyerekal-
kalmak. Volt családi vetélkedő, kirándulás, 
imaséta, filmklub, sok-sok éneklés, mosoly és 
gyerekzsivaj, közös étkezések: mindez szeretet-
ben, megértésben, egymásra figyelésben, felfelé 
tekintésben. Születtek új barátságok, testvéri 
kapcsolatok, és az Úrral való közösségünkben 
– hisszük – erősödött gyülekezetünk! 

Élménybeszámoló Afrika egy eldugott szegletéből
Már egy ideje az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságán (talán ismertebb angol rövidített nevén 
UNHCR-nél) dolgozom és idén júniusban lehetőségem adódott arra, hogy egy olyan munkakörbe 
kerüljek, aminek révén külföldi missziókban vehetek részt. A szervezet gyorsreagálású krízis-
management egységének tagjaként olyan országokba küldenek, ahol akut vészhelyzet alakult ki 
például a menekültek beáramlásának hirtelen megnövekedése miatt és ezért a szervezet normál 
kapacitása nem elegendő a helyzet kezeléséhez. Ilyenkor a szervezet vészhelyzet-üzemmódba 



lép, és azonnali jelleggel embereket küld a se-
gítségre szoruló területre, hogy támogassák 
és megerősítsék a helyi erőforrásokat, amíg 
a krízis alábbhagy, vagy kezelhetővé válik. 
Ilyen bevetésekkel van jelen összesen száz-
nál is több kollégám Szíriában, Jemenben, 
Görögországban, Macedóniában, csak hogy 
néhányat említsek, és egy ilyen kiküldetés ke-
retében töltöttem én is 3 hónapot Kasulu-ban, 
Tanzánia észak-nyugati szegletében a Burun-
di-menekültügyi krízis kapcsán. 

Kasulu meglehetősen elszigetelt hely, 1500km-re Dar es Salaam-tól, mintegy 50km-re a Burundi 
határtól. Hetente kétszer érkezik ide az ENSZ 10 személyes chartergépe. Ezen kívül csak Kigomán 
keresztül lehet elhagyni a térséget, ami a legközelebbi nagyobbacska település. A 90-kmes út 
megtétele a rendkívül rossz állapotú földutak miatt körülbelül két óra. Errefele skarlátvörös színe 
van a földnek és szeptemberben még mindent ugyanilyen vörös púderszerű por lep be. Aztán 
novemberben elkezdődik az esős évszak és a port felváltja a sár, de a mangó- és avokádófák 
végre teljes zöldjükben pompáznak. Ezek árnyékában működik a lakókocsi-konténerekből álló 
kihelyezett UNHCR iroda. Megérkezésemkor mintegy 150 ember dolgozott itt, bár többségük 
legtöbb idejét a menekülttáborban, Nyarugusu-ban töltötte. Szeptember végére a Nyarugusu-
ban átmeneti menedéket keresők száma elérte a 170.000-et, ami messze meghaladta a tábor 
befogadóképességét. A Burundiból menekülők faoszlopok közé kifeszített műanyag fóliákból 
összetákolt tömegsátrakban voltak kénytelenek meghúzni magukat, gyakran több, mint 200-an 
sátranként. Az embertelen körülményeket az esős évszak közeledte tovább rontotta, koleraveszély 
fenyegetett. Ezért október elején megkezdtük mintegy 50,000 ember szisztematikus átköltözte-
tését a különösen veszélyeztetett területekről, két újonnan nyitott és épített menekülttáborba, 
ahol jobb körülmények között élhetnek. A nagy távolságok és a nehéz útviszonyok miatt ezzel 
egy időben egy új iroda felállítása is megkezdődött. Ez a vállalkozás megfeszített munkát igényelt, 
a hét hat napján, napi 12-14 órában.  Az ilyen típusú krízis-management misszióknak van egy 
sajátossága: beszippantja az embert a helyzet intenzitása, hozzá szokik, hogy babon és rizsen 
élve, hideg zuhanyokkal és szúnyograjokkal mit sem törődve éjt nappallá téve dolgozik. Minden 
a munka körül forog. Persze, mást nagyon nem is lehet csinálni Kasuluban. A kollégák a lakótár-
sak is egyben, és este a szálláson a generátor berregésében is arról folyik a beszélgetés, hogy mit 
és hogyan kéne jobban, máshogyan, mert szorít az idő. Így sajnos a helyes perspektíva könnyen 
elveszíthető. Ezért is volt számomra különösen nélkülözhetetlen a vasárnap megtartása. Ilyenkor 
igyekeztem pihenni, és ha tehettem ellátogattam a menekülttáborba. Úgy éreztem fontos, hogy 
újra meg újra megerősítést nyerjen bennem, mintegy a helyére kerüljön, hogy miért is csinálom 
mindezt, és hogy honnan kapok erőt hozzá. Sokat tanultam ez alatt a három hónap alatt reményről 
és kitartásról, gondviselésről, alázatról és szolgálatról. Hálás vagyok, hogy lehetőségem nyílt erre 
a tapasztalásra, és csak remélni tudom, hogy az én munkám és jelenlétek akár csak fele annyit 
tudott adni másoknak, mint amennyit én kaptam ettől a missziótól.

Dabóczy Zsófia



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

1. Idős testvéreink látogatása. Az elmúlt évek-
ben megerősödött bennünk az a meggyőző-
dés, hogy a személyes, közvetlen és bensőséges 
kapcsolat minden testvér számára kívánatos, 
becses és örömöt adó. Az együttérzés, türel-
mes odafigyelés és a közös imádkozás erős és 
szeretetteli közösséget alakít ki a látogatott és 
a diakónus között felkeltvén a folyamatos kapcsolattartás igényét. Egyértelmű e szolgálat hiterősítő 
eredménye is a mindkét oldalon elhangzó Jézust dicsőítő bizonyságtételek következtében. Ennek meg-
tapasztalása, közös átélése erősebbé tesz, tudatosítva, hogy élhetünk teljes életet öregen és betegen is. 

“HA VALAKI SZOLGÁL, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy min-
denkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által.” olvassuk Péter első levelében. Úgy hisszük, ez 
szolgálatunk lényege: Istentől kapott erővel és szeretettel, önzetlen adni akarással végezni az általa 
ránk bízott feladatokat. Müller Károlyné, Gizi vezetésével továbbra is rendszeresen tartunk biblia-
órát a Pedagógus Otthonban élő idős testvéreknél. A kezdeti nehézségek, egyesek elutasítása után 
egyre többen látogatják az órákat és láthatjuk szolgálatunk gyümölcsét az otthon lakói között. Házi 
segítségnyújtó szolgálatunk változatlanul, immár több mint három 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.

2. További szolgálatként az előző években elkezdetteket folytattuk. Ilyen a Szeretethíd, a Kárpát-
medencei református önkéntes napokon való részvétel, az érett kalászok szeretetvendégségének 
és a szeretetvendégségek, a tanév kezdeti könyv- és számítógép börze, a ruhacsere akciók meg-
szervezése, a száraz élelmiszer és egyéb gyülekezeti adományok gyűjtése és szétosztása. A nyári 
gyerektábor kapcsán szorosabbra fűztük a kapcsolatot a gyermekmisszióval és számos szervezést 
most már közösen végzünk. 

3. Képzés. Tekintettel arra, hogy többségünk korábban szinte semmit nem tudott a diakóniáról, 
nagyon fontos, hogy elsajátítsuk az alapokat. A két éve elindított lelkigondozói alapismereteket 
tartalmazó tanfolyamot idén ősszel folytatjuk. Szarka Miklós nt. vezetésével és szakmai tanácsaival 
helyzetgyakorlatokat, esetfeldolgozásokat végzünk. Isten gondviselő szeretetének eszközeiként az 
empatikus alapálláson kívül a Krisztustól tanult odahajlás képességére és a Tőle kapott békességre is 
szükségünk van szolgálatunkban és meg kell hallanunk, mire indít a Szentlélek az adott helyzetben.

4. Köszönet. Mindenekelőtt hálát adunk az Úrnak, hogy mindezt lehetővé teszi számunkra. Öröm-
mel végezzük, s mi maguk is épülünk, gazdagodunk a szolgálat által. Köszönet a gyülekezetnek az 
akciókban való lelkes részvételért, a segítség nyújtásért, az élelmiszer-, és a pénzadományokért. És 
köszönet Istennek, hogy ezévben többen is csatlakoztak a szolgálathoz. Schweitzer Albert szavaival 
zárjuk a beszámolót: „Nem tudom, mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak azok lesznek boldogok, 
akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni.”

Szigeti Zsuzsanna és Dr. Futó Judit



Tájékoztató testvégyülekezeteinkről
Gyorsan múlik az idő, lassan 3 éve, hogy személyesen találkoztunk testvérgyülekezeteink tagjai-
val. Az elmúlt időben sok jelentős változás történt mindkét gyülekezet életében. Kunmadarasról 
nt. Szalkay Róbert családjával Orosházára költözött, az ottani gyülekezet élére, így Tiszaigar is 
lelkipásztor nélkül maradt, mert itt meg nt. Szalkay Róbertné, Erzsike szolgált. Egy ideig, mint 
helyettesítő lelkész, nt. Nagy Béla járt át Karcagról mindkét gyülekezethez. Végül a tavalyi évben 
nt. Fazakas László került Kunmadarasra, aki egyúttal Tiszaigaron, Tiszaörsön és Nagyivánon is 
ellátja a szolgálatot. A felsorolt települések közül csak Kunmadarason és Tiszaigaron van reformá-
tus templom. Az elmúlt években mindkét templom egyre rosszabb műszaki állapotba került, de a 
szűkös anyagiakkal rendelkező gyülekezetek nem gondolhattak a csupán saját erős felújításra. Ezért 
igyekeztek pályázatokkal forráshoz jutni. 

Először a tiszaigariaknak sikerült 2013-ban a Darányi Ignác 
terv keretében pályázati támogatást nyerni. A 2013. október 
5-i nyitóünnepségen az igét nt. Beszterczey András esperes 
úr hirdette, a 84. zsoltárból Kóroh fiaira utalva kiemelte: bár 
mindannyian templomőrök vagyunk, de nem mi őrizzük a 
templomot, hanem ő őriz minket. Az ünnepségen részt vett 
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is, aki külön 
kitért Darányi Ignác kiváló agrárpolitikus munkásságára, 
református mivoltára. A felújítás elkészült, az ünnepélyes 
átadó-, avató-, hálaadó istentisztelet 2015. december 6-án 
lesz, ahol ft. Dr. Fekete Károly püspök úr hirdeti majd az igét. 
A szeretetteljes meghívásra gyülekezetünket nt. Székely 
Zsolt és 6 gyülekezeti tagunk fogja képviselni. Erre az alka-
lomra gyülekezetünk ajándékaként nagy alakú, bőrkötéses 
Bibliát készülünk átadni, melyben az a beírás szerepel, hogy:

 „Ezt a Bibliát a Tiszaigari Református Gyülekezetnek a 
templom felújítása alkalmából ajándékozta a Pesthidegkúti 
Református Gyülekezet testvéri szeretettel.”

„Ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr, a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy 
megmutassa szolgáinak mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie.” (Jel. 22,6)”

A kunmadarasi templom 2014-ben a „Tisza-tavi templomok 
útján” elnevezésű programban kapott helyet. A program 
13 helyszínen, 8 templom rekonstrukcióját és látogató-
barát fejlesztését, továbbá 4 vallási kegyhely és egy vallási 
turisztikai szálláshely kialakítását foglalja magában. A 2014. 
március 4-én, Kunmadarason megtartott nyitóünnepségen 
az ünnepi istentiszteletet ft. Bölcskei Gusztáv püspök, a 
zsinat lelkészi elnöke hirdette az igét. Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter beszédében kijelentette, hogy ettől 
a beruházás-sorozattól nem csupán gazdasági, de szellemi 
fellendülést és megújulást is remélhetnek az érintett települések. Nt. Fazakas László lelkipásztor 
a megnyitó után kiemelte, hogy az 500 millió forintból a legnagyobb szeletet a kétezer férőhelyes 



kunmadarasi templom kapta, amelynek toronysüvege, tornya, a toronyőri lakás és a tetőszerkezete, 
valamint a csatornák újulnak meg a mintegy bruttó 60 millió forintból. Hangsúlyozta, hogy bízik 
benne a következő években a teljes külső és belső felújítás is megtörténik, és ezt követően a lelki 
megújulásra, hitbeli építkezésre fektethetik a főhangsúlyt. A tetőszerkezet felújítása, a tető új cseréppel 
történő befedése elkészült. A tetőszerkezet felújítása közben a nagy esőzések miatt a templom belseje 
beázott, ezért meszelni kellett, aminek következtében most belül is sokkal szebb lett. Az építési mun-
kák miatt a templomkert nagy fáit, bokrait ki kellett vágni, így most a parkosítás ellenére is kopárnak 
tűnik. Kérjük Isten segítségét és imádkozzunk azért, hogy az elkezdett munkákat folytatni tudják:

„És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, 
amelyeket kértünk ő tőle.”(1Ján. 5.15.)

Mikus Dezső és Edit

Női bibliakör
Egy szeretetszolgálat alatt történt beszélgetés eredményeképpen fogalma-
zódott meg a gondolat: mi lenne, ha - mi nők - mindennapi problémáinkra, 
kérdéseinkre a Bibliából keresnénk a megoldást és azt megosztanánk egy-
mással! Akkor összeültünk páran, és kitaláltuk: az időpontot, a formát. És 
a tartalmat – abban maradtunk - függővé tesszük attól, hogy ki vállalja az 
alkalom bevezetését. Egy kikötés volt még – de ez természetes! – krisztusi 
szellemben beszélgetünk és találkozunk egymással. Miről volt eddig szó? 
Judit kezdte beszédes címmel: A lélek ugyan kész, a test erőtlen. Gondos 
munkával kereste ki az ide vonatkozó bibliai idézeteket, és megmozgatta 
a lelkünket, de ember voltunk kicsit röstellte magát. Ilike egy őszinte, szép 
bizonyságtétellel folytatta. Mindnyájan találtunk saját életünkben párhuza-
mokat az övével. A másik Juditunk a szolgálatról és azok határairól beszélt, kinek mi van kimérve, milyen 
tálentumok adattak. Zsuzsi témája a Biblia és a művészetek – oda-vissza. Magától értetődőnek kellene 
lennie, mégis rácsodálkoztunk az egyes számú Művész, a Teremtő által alkotott káprázatos világra. Gabi 
az angyalokról beszélt nekünk. Bizony, ez sem egyszerű téma: a sok-sok furcsa, zavaros elképzelésből 
olyan képet kialakítani, ami egybecseng az Újszövetséggel. Szandra a női szív szabadságáról beszélt. 
Szabadság! Hányféle értelemben használják ezt a szép szót?  Lám, ennek is a szívből kell erednie! És ki 
gondolná – főleg a mai „uniformizáló” világban -, hogy eredendően más a női és más a férfiszív vágya? 
(Persze nem beszéltük ki a férfiakat!) Emőke összefoglalta Cs. Varga István: Szent Művészet c. művének 
egy fejezetét, azt bizonyítandó, hogy a mi Himnuszunknak igenis van helye az istentiszteleten, jogosan ne-
vezzük nemzeti imának. Bizony erőst kell könyörögnünk Urunkhoz jelen „zivataros” éveinkben is! Aztán 
hallottunk egy 1943-ban mártírhalált halt, kedves, törékeny kis magyar diakonisszáról, Molnár Máriáról, 
aki mély hitével és szeretetével indokolta elhívását. Az utolsó alkalmunkon ismét egy bizonyságtételre 
került sor: Kati beszélt-vallott az életről, az életéről. S ez nem volt kevésbé kalandos és megrázó, mint 
a Föld másik csücskén szolgáló diakonisszáé. Ő itthon maradt, mert neki itt van az Úrtól rendelt helye.

Kedves Testvérek, ne riadjatok vissza a női bibliaóra látogatásától, mert ha így összefoglalva túl ko-
molynak is tűnnek az összejöveteleink, a humor és esetleg egy „véletlenül” akkor sütött finom kis süti, 
receptcsere oldja a hangulatot. Az „előadók” önként vállalkoznak, a témák is szabadon választottak. 
Az elhatározott 60 percet többnyire betartjuk, mert az önuralom (azt tartják a lányokról, asszonyokról, 
hogy sokat beszélnek!) szép erény. Egy vezérfonalunk van: vigyen közelebb Istenhez, Krisztusunkhoz, 



erősítse hitünket és szeretetünket, kötődésünket egyházunkhoz és egymáshoz. Szandra előadása 
nyomán: „Gyógyítsunk, vigasztaljuk egymást, adjunk békességet, mely előrevetíti a menny dicsőségét.”
Szeretettel várunk Titeket is, minden hónap második hétfőjén, fél 4 órai kezdettel!

Nagyházi Emőke

Új munkatárs a gyülekezetben
Ft. Dr. Szabó István püspök úr 2016 szeptemberéig, exmisszusi szolgálatra rendelte ki gyülekeze-
tünkbe Székely Zsoltot. Az alábbiakban az ő bemutatkozását olvashatjuk.

Amikor Gergőtől megkaptam a felkérést, hogy rövid bemutatkozást írjak, az első kérdésem az volt, 
amikor íróasztalhoz ültem, hogy mi is az a legfontosabb, ami leginkább meghatározza az életünket 
és amiről írhatnék? Arra gondoltam, hogy életem két legfontosabb pontjáról írok röviden, arról a 
két legmeghatározóbb eseményről, ami eddig meghatározta az életemet. Az első és legfontosabb az, 
amikor az Úr megszólított. Amikor 1994-ben a konfirmációra készültem, úgy tekintettem magára a 
konfirmációi előkészítésre, mint egy „más” jellegű tantárgyra a sok között. A konfirmáció alkalmával 
azonban az első kérdést a lelkész a Kátéból (Erdélyben az összes káté kérdés-feleletet meg kell tanulni 
a konfirmandusnak) hozzám intézte. Így kérdezte: „Székely Zsolt, mi életedben és halálodban egyetlen 
vigasztalásod?” A felelet előtt a kérdés nagyon megérintett, mintha áram futott volna végig rajtam, 
de pontosan szavakkal leírni nem tudom, egyszerre csak megértettem a kátét, az addig tanultakat és 
értettem, és tudtam őszintén mondani és ma is tudom hálás szívvel vallani: nem a magamé, hanem az 
én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok! Vagyis életem első és legfontosabb eseménye 
az, hogy megtörtént az életemben a tulajdonváltás, vagy másként fogalmazva az uralomváltás és egy 
vágyam van: valóban az Úr legyen életem Ura! Ezt követően vált egyre világosabbá, hogy elhívott az 
Úr a lelkipásztori szolgálatra, erről majd egy másik alkalommal. A második legfontosabb pontja az 
életemnek az, hogy Kingával, feleségemmel megáldott az Úr! Idén lesz 15 éve, hogy a feleségem, és 
nem győzök naponta érte hálát adni az Úrnak.  Házasságunkat egy lánnyal, Noémivel áldotta meg 
Urunk, ő a Fasori gyülekezet által fenntartott Julianna iskola hetedikes diákja.

Októbertől vagyok a Pesthidegkúti gyülekezetbe exmisszusként kirendelve, és nincs nagyobb öröme 
szívemnek, mint az, hogy a gyülekezet családjában lelki otthonra találtunk és szolgálhatunk lelkipásztor 
testvéremmel és a szolgatársakkal Istennek dicsőségére és gyülekezetünk épülésére. Ezúton is hadd 
ragadjam meg az alkalmat, hogy hívogassam a testvéreket a szerdai és a csütörtök esti bibliaórákra 
is, ahol az Úr gazdagon ellát bennünket „minden igével, ami Isten szájából származik” és kívánom, 
most az ünnepek forgatagában, majd az ünnepek keretében is és minden nap az igeolvasásunkban úgy 
járuljunk őhozzá, ezzel az őszinte vággyal, mint az apostol: Uram, kihez mehetnénk, életnek beszéde 
van tenálad? Én minden nap úgy indulok el a feladataimat ellátni, hogy előtte kézbe veszem az igét, 
és minden nap csak egy vágyam van: ahol vagyok, ott betöltsem azt, ami a hívő ember feladata: sóvá 
lenni ebben az íztelen világban, világossággá lenni ebben a fényt vesztett bolygón az Ő háromszor szent 
nevének dicsőségére. Családunknak ez az életprogramja és boldogan valljuk, nincs ennél szebb, nincs 
ennél jobb, nincs ennél boldogítóbb program. Befejezésül: minden gyengeségünk, hibáink ellenére 
győzedelmeskedik a szeretet karácsonykor. Kívánom, hogy a gyülekezet nagy családjában most kará-
csonykor is együtt tapasztaljuk meg, hogy „úgy szerette Isten ezt a világot, hogy valaki (mi egyenként) 
hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mindenkinek a megtapasztalt szeretet örömében 
gazdag ünnepre készülődést és ünnepet kívánok a családom és magam nevében. Áldás, Békesség!

Székely Zsolt



Alkalmaink
Vasárnap 8.00 és 10.00: Istentisztelet
Vasárnap 10.00: Gyermekistentisztelet 3 csoportban, az istentisztelettel 

párhuzamosan (óvodások, iskolások 2 csoportban)
Kedd 15.30: Bibliaóra a mozgássérültek lakótelepén (Pinceszer u.) – kéthetente
Szerda 9.30: Imaközösség
Szerda 10.00: Bibliaóra
Szerda 18.30: Bibliaóra
Csütörtök 10.00: Baba-mama kör – beszélgetés édesanyáknak, hitbeli és 

gyermeknevelési kérdésekről
Csütörtök 18.00: Bibliaóra
Péntek 17.00: Konfirmációs óra
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 2015-ben: 
386 731 Ft. Az összeget gyülekezetünk életének, a gyermek-és ifjúsági misszió 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 17. csütörtök 18.00:  
Úrvacsorai előkészítő istentisztelet a gyülekezeti teremben

December 20. vasárnap 8.00:  
Istentisztelet

December 20. vasárnap 10.00:  
Családi karácsonyi istentisztelet

December 24. csütörtök 15.30-16.00:  
Karácsony esti áhitat a templomban

December 25. péntek 8.00 és 10.00:  
Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával

December 26. szombat 10.00:  
Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával

December 27. vasárnap 8.00 és 10.00:  
Az év utolsó vasárnapi istentisztelete, amelyre külön meghívjuk gyászoló testvéreinket,  
akik 2015-ben búcsúztak szeretteiktől.

December 31. csütörtök18.00:  
Óévi hálaadó istentisztelet a templomban

2016. január 1. péntek 10.00:  
Újévi hálaadó istentisztelet, majd gondnoki köszöntő és koccintás a gyülekezeti teremben.

Január 3. 8.00 és 10.00:  
Az év első vasárnapi istentisztelete

Dec. 21. és január 3. között az egyébként szokásos hétközi gyülekezeti alkalmak konfirmációs 
órák, hittanórák elmaradnak!

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


