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Mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne

• egy kicsit elcsöndesedni,
• Jézustól tanulni,
• testvéri közösségben lenni,
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• vagy szeretné megérezni, tapasztalni a Szentlélek erejét, áldásait!
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Pünkösdi gondolatok
„Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egy-
másnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai!” (1Péter 4,10)

Karácsony ünneplésének szerves része az ajándékozás, bár néha 
talán kicsit túlzásba visszük, és a sok ajándékzacskó, meg csoma-
golópapír „kitakarja” előlünk az ünnep lényegét: Jézus Krisztust, 
a legnagyobb ajándékot.
A húsvéti, bibliai történetben nem találjuk nyomát ajándékozás-
motívumnak, de a kereskedők nyilván jól járnak a néhány ezer 
tonna csoki tojás és nyuszi értékesítésével. Már olyat is láttam, hogy 
egy tavalyról maradt, szomorú csoki mikulás kapott tavasszal nyuszi ruhát. Végül is fontos az újrahasznosítás!
Pünkösdre eleve kevesebb figyelem jut az egyházi ünnepek sorában. Még az Aldi sem tud ráépíteni egy jó 
kis pünkösdi csoki-kampányt.
Jézus mai, néha botladozó, de mindig reménykedő tanítványaiként azonban jó újra rácsodálkozni, hogy túl a 
megvehetőn, a kifizethetőn, a csillogó papírba csomagolhatón feltárul előttünk a Szentlélek csodálatos kin-
csestára: a Lélek ajándékainak gazdagsága! Minden tanítvány ajándékot kap a Lélektől: van, aki jól, érthetően, 
megragadóan tud beszélni Jézusról, a bibliai üzenetekről, mások különös bölcsességet, szelídséget, türelmet, 
alázatot, segítő lelkületet kapnak ajándékba. Van, aki a rászorulók, betegek diakóniai szolgálatához kap erőt, 
másoknak különleges emberismeretet ad az Úr, és olyan is akad, akinek derűs személyisége lesz ajándékká. 
Egy valami azonban közös a sokféle kegyelmi, lelki ajándékokban: azért kapjuk ezeket, hogy egymásnak 
szolgáljunk velük, Isten dicsőségére, a gyülekezetünk építésére. Legyünk jó sáfárai lelki ajándékainknak, és 
adjunk hálát értük az Ajándékozónak!
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Váróterem (Beszámoló a szerdai bibliakör életéről)

Félnapokat ülök a traumatológia zsúfolt várójában, egyik fülem a nevemet szeretné már hallani, 
másikat egy nénike sajátítja ki, akivel véletlenül szemkontaktusba keveredtem. Életéből mesél érde-
kes epizódokat, de megosztott figyelmem nagyon zavarja,  időnként türelmetlenül meg is kérdezi, 

hogy figyelek-e, mert ha nem, ő abba is hagyhat-
ja. Ez szörnyű vesztes ég lenne, sietve biztosítom, 
hogy nagyon érdekeset mesél, de nekem arra is 
figyelnem kell, mondják-e már a nevemet. Ennek 
nem örül igazán, de megbocsát, és mesél tovább 
a végtelenségig. Egyik este  stabil, robusztus  szo-
babringámmal együtt estem egy hatalmasat, ő 
ártatlan volt, én rendetlenkedtem, menet közben 
próbáltam papucsomat lecibálni. Óriási esés, én 
jobb fenékkel a padlóra, a tekintélyes, nehéz bringa 
meg rám. Vállam is alaposan megsérült, minden 
porcikám fájt,  a traumatológia diagnózisától mégis 
boldog voltam: „törés nincs, csak zúzódás”. Micsoda 
szégyen, hogy huszonsok évig probléma nélkül au-
tóztam hazánk és Európa országútjain, most meg 
egy  sarokban álló szobabringa így kifog rajtam…

Próbálok összpontosítani szerdai bibliaóránk tavaly szeptemberben elkezdett témájára, a Jelené-
sek könyvére, de ezt erős fájdalmaim napokig nem teszik lehetővé. Sok nap múlva, kezdenek csak 
szállingózni  gondolataim: Ez a jelképekben gazdag, apokaliptikus írás Kr.u. 95. körül keletkezett, a 
legvadabb keresztyénüldözések idején (apokalipszis = leleplezés,  szobor fátylának föllebbentése, a 
21. században talán érhetőbb a „tömörített fájl” megjelölés). A könyvben szereplő álomszerű láto-
másokat nem teljesen szó szerint kell értenünk, szimbólumrendszerben fejeznek ki titkos dolgokat. 
Szerzője valószínűleg János apostol, a Zebedeus fia ( az egyetlen apostol, aki természetes halállal 
halt meg). A kötelezővé tett császárimádat,  a keresztyéngyűlölet éveiben, Jánost Pathmos szigeté-
re, a római büntetőtelepre száműzték, s ebben a kietlen, ingerszegény környezetben átélt gazdag, 
színpompás és izgalmas látomásait olvashatjuk a Jelenések könyvében. János feladatul kapja az 
öröktől fogva és örökké létező Emberfiától látomásainak leírását, és Krisztus bátorító üzenetének 
eljuttatását  a hét kisázsiai gyülekezethez.  Ezek a fenyegetett, üldözött hívők kiszolgáltatott embe-
rek, azt tesz velük a hatalom (a magát istennek nevező Domitianus császár), amit akar. Elsősorban 
a gyülekezetek vezetőinek szól Krisztus  üzenete. Az üldözött keresztyének számára maga az Úr 
„jobb keze” evangélium volt. Az ószövetségen nőttek fel, tudták, hogy a jobb kéz az erő, a hatalom, 
az uralkodás szimbóluma, de a gondoskodásé is. Nem tehet az ellenség semmit a pásztorokkal, 
akik Isten jobb kezében vannak, csak amit ő megenged nekik. Minden az ő jelenlétében történik, 
aki még ezt a tömeggyilkosságot is felhasználja az evangélium terjesztésére. A szmirnaiak csak 
bátorítást és vigasztalást kapnak: 1. Tudok nyomorúságodról, 2. Ne félj, pedig szenvedned kell,   
3. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. A  pergamoniak üzenete: „Tudom, hogy ott 
laksz, ahol a Sátán trónusa van, de ragaszkodsz a nevemhez.”A Pergamon dombján levő pompás, 
monumentális Zeusz-oltár (az ókori világ 8. csodája) árnyékában élő hívőknek ott kell világítaniuk, 
ahol szellemi sötétség van. Az a missziói területük. Nem a Sátán trónját akarja Krisztus eltüntet-
ni. Nincs olyan helyzet, ahol  Krisztus gyermeke ne világíthatna. Megható a laodiceai levélben a 
csukott ajtót megzörgető, bebocsátást kérő Jézus. Zörget, és vár, míg belülről ki nem nyitom az 



ajtót. Ezt a picit tőlem várja. Nem albérlőnek jön, ő a tulajdonos. Ha megnyitom az ajtót, bejön a 
gondolataimba, az érzésvilágomba, akaratomba, átveszi a teljes uralmat. Én vele és ő énvelem  - ez 
az életközösség, amit Jézus akar. Semmit se tegyünk nélküle vagy ellene, hanem mindent úgy, hogy 
én ővele, ő énvelem. Érdemes mind a hét levelet elolvasni, mindegyik végén ott ragyog a győzelem 
lehetősége. Ti is győzhettek! Le ne győzzön benneteket a félelem, a szorongás! Tartsatok ki! Aki 
itt ragaszkodik Krisztushoz, vele fogja tölteni az örökkévalóságot is! Aki vállalja a gyalázatot,  az 
ő dicsőségében fog részesedni. A fehér kövecske, a fehér ruha, a dedikált oszlop felbecsülhetetlen 
kincs. Krisztus szerint lehet győzni, ő nagyon szeretné átadni ajándékait a győztesnek.

János lelki elragadtatásban belép a mennybe néző, nyitott ajtón. Jézus személye maga ez a „megnyílt 
kapu”, amely mennybemenetelével nyitva is maradt. János Istenről való látomásában a nevét sem 
mondja ki, sem alakja, sem arcvonásai  nincsenek,  az Urat jelenség szinten észleli.  Minden meg-
van ebben a félelmetesen ünnepélyes látomásban, ami alkalmas arra, hogy megrémítse a bűnöst, 
és megvigasztalja a hívőt. Elképzelhetetlenül nagy és hatalmas Isten. A mennybe nézünk, hogy el 
tudjunk igazodni a földön, mint ahogy a hajósok régen a Polárist (Sarkcsillagot) nézték, hogy a 
tengeren tájékozódhassanak. Fenséges a Krisztust körülvevő, mennyei lények tiszteletadása, amint 
koronájukat leteszik trónusa elé, és dicsőítik őt. Egyedül a Bárány méltó arra, hogy átvegye a hét-
pecsétes tekercset, mely Isten akaratát tartalmazza az ember megmentésére. Csak ő veheti át, mert 
csak ő képes azt megvalósítani. A Messiás, a Júda törzséből származó oroszlán, Dávid utódja, Jézus 
Krisztus. Ezt minden akkori keresztyén értette. Vigasztalást és megnyugtatást jelentett az üldözött 
keresztyéneknek, hogy: az Ítéletek könyve a Bárány kezében van, aki feláldozta magát értük. Az 
a kéz töri fel a pecséteket, amelyet  előtte átszögeztek, helyettünk. Nem Domitianus a világ ura, 
hanem a mindenható Krisztus, a királyok Királya. Ő az úr a nyomorúságunk felett is. hatalommal 
és dicsőséggel jelenik meg, s letöröl a szemünkről minden könnyet. Az egész látomás része egy 
mennyei istentiszteletnek, amely a Bárány Jézus előtt zajlik. A végső ítélet előtt Isten számba veszi 
és elpecsételi övéit: mind ott leszünk, hiánytalanul. A pecsétek feltörésének borzalmas látomásai, 
a trombitáló angyalok, a mennydörgések, villámlások, harcok félelmetes képei, a nagy Parázna, a 
nagy Babilon bukása  igen sok embert megihlettek, száz közül egy, ha megállja, hogy aktualizálja 
a felsorolt büntetéseket.

Én a kegyelmet, a vigasztalást kerestem, ahogy az ókori hívők is ezt várták János írását olvasva. 
Előttünk van még  a Jelenések könyve befejező néhány fejezete, talán még a nyáron megtudjuk a 
világtörténelem végső eseményeit, és megismerhetjük az új Jeruzsálem pazar luxusát. Aki minderre 
kíváncsi, olvassa tovább a könyvet.

Jókuti Zsuzsa

Böjti csendesnap
Március 3-án csendesnapra gyűltünk össze a gyülekezeti teremben 
azzal a vággyal, hogy húsvét ünnepére készülve igazi testvéri közössé-
get éljünk meg az Ige körül. Beszélgetéseink, csendjeink, imádságaink 
vezérfonala a Máté 6,1-18. volt. Isten Lelke arra tanított minket, hogy 
tudatosan éljük meg „amikor böjtölünk, amikor adakozunk, amikor 
imádkozunk.” Az áhitatot, az elcsendesedést, az előadást, a csoport-
beszélgetést asztalközösség egészítette ki. Jó volt megtapasztalni Jézus 
közelségét az Igén és egymáson keresztül.



Konfi-Ifi hétvége Gárdonyban
Idén április 27-29-ig Gárdonyban lehettünk együtt a fiatalokkal, egy nagyszerű Ifi-Konfi hétvégén. 
Pénteken a rövid vonatút végén az Élet Fája Református Gyülekezeti ház kényelmes szobái fogadtak 
minket. Minden este és reggel, a testi táplálék mellett, lelki eledelt is magunkhoz vettünk. A hét-
vége témája Nehémiás és a közösség építése volt.  
A szombat mozgalmas napnak ígérkezett: hajóz-
tunk, túráztunk, fagyiztunk, elfáradtunk, pihen-
tünk, örültünk, majd a nap végén dicsőítő dalokkal 
és egymásért imádkozva csöndesedhettünk el. Va-
sárnap az istentisztelet után indultunk haza, ezzel 
zárva a tartalmas hétvégét.

Hálát adunk Istennek, hogy ezen a pár napon meg-
tapasztalhattuk, miként formál minket valódi Ifi-
közösséggé az Úr.

Nagy Dávid

Találkozás testvérgyülekezeteinkkel
…„titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, 
ahogyan mi is szeretünk titeket.”
1.Thess. 3,12

Az idei évben május 13-án esedékes a kunmadarasi és 
tiszaigari testvérgyülekezeteink látogatása. Fogadásukra 
nagy szeretettel készülünk. Terveink szerint idén az is-
tentisztelet, és asztalközösség után, a tavaly felújított Kle-
belsberg kastélyt mutatnánk meg nekik. Ebben segítséget 
kapunk Kálmán Ernő presbiter testvérünktől, aki a kastély 
felújításának építész-tervezője volt. 
Tekintettel arra, hogy a hírlevél lapzártája még a látogatás 
előtt van, a látogatásról most nem tudunk beszámolni, csu-

pán a testvérgyülekezeteknek az utolsó látogatás óta eltelt életéről adunk összefoglalást. 
A kunmadarasi templom felújítása a „Tisza-tavi templomok útján” elnevezésű program keretében 
már 2014-ben kezdődött. A tetőszerkezet cseréje, a tető új cseréppel történő befedése elkészült. A 
munkálatok idején beázott templom belső festése megtörtént. A tavalyi évben még kopárnak tűnő 
templomkert idénre már szemet gyönyörködtető látványt nyújt, különösen a sok virágzó írisznek 
köszönhetően. Tavaly került a templomkertbe a Kunmadarason 1948-49-ben működő honvédkór-
házban elhunyt katonák e mlékműve. Az épület külső felújítása várhatóan ez év júniusában kezdődik. 
Már 2017. január 1-től az egyházközség működteti a Kunmadarasi Református Szolgáltató Központot. 
Jelenleg 78 fő bejárón túl 28 főt otthon gondoznak, 10 főnek pedig otthoni segítséget nyújtanak. A 
nehezen mozgó időseket vagy mozgásukban korlátozottakat mikrobusszal szállítják az intézménybe 
és haza. Kitűzött céljuk, hogy bentlakásos ellátásra is lehetőség legyen. Az egyházközség céljai közé 
tartozik a jelenleg egyházkerületi fenntartású oktatási intézmények (óvoda és iskola) átvétele is. Re-
ményeik szerint 18 konfirmandus tesz fogadalmat a református iskola tanulói közül. 
Mint korábban beszámoltunk róla, a tiszaigari templom felújítása 2015-ben elkészült, a következő 



lépésként szeretnék a parókia épületét rendbe hozni, felújítani. 
A presbiterválasztás eredményeként teljesen új presbitériuma lett a gyülekezetnek, a régi tagok közül 
egyedül a volt gondnok, Berényi Lajosné Marika szolgál tovább, most már, mint gondnok helyettes. 
Szeretettel várjuk őket május 13-án, amikor élőszóval egészítik ki a fent elmondottakat.

Mikus Dezső és Edit

Szeretethíd - Hittanos játszóház
2018. MÁJUS 26. 10:00-12:00. Gyülekezeti terem. JÁTSZÓHÁZ!

Hogy micsoda?! Igen játszóház.
Újra nagy szeretettel várunk minden kedves szü-
lőt és gyermeket a gyülekezeti terembe, hogy 
együtt kreatívkodjunk.
Az előző játszóházhoz hasonlóan most is ké-
szülünk különböző barkácsokkal, amelyben a 
kicsik és nagyok, fiúk és lányok is megmutat-
hatják tehetségüket.
Ha a kezünk már elfáradt, jöhet az agytorna a 
társasjáték asztalnál.
Ha mindent kipróbáltál már, akkor frissülj fel a 

tea/kávésaroknál, ahol minden földi jóval várunk Titeket.
Zárás képen pedig, egy meglepetés feladattal várjuk a kedves résztvevőket.
Ha ott voltál az előző játszóházon, akkor azért, ha pedig nem voltál ott, akkor azért gyere el.
A hangulat garantált, a részvétel Tőletek függ.
Várunk mindenkit sok szeretettel:
Nagyné Gebei Kata és a gyerekszolgálatos csapat

Gitáros istentisztelet és felnőtt ificsoport szervezése
Második alkalommal szervezünk gitáros istentiszteletet templomunkban. Április 15-én nagy 
meglepetésünkre 60-an gyűltünk össze, hogy gitáros, dicsőítő dalokkal magasztaljuk az Urat, 
és együtt figyeljünk Isten igéjének üzenetére. A gitárkíséretet nagyszerűen egészítette ki Lakos 
Attila dobolása. Az istentisztelet után teaház keretében 
beszélgethettünk egymással hitünkről, életünkről. Szere-
tettel várunk minden érdeklődőt a következő alkalomra is: 
ifiseket, konfirmandusokat, hittanosokat, egyetmistákat, 
fiatal felnőtteket, családokat és mindazokat, akik szívesen 
dicsőítik Istent modernebb hangzású énekekkel is!
Szeretnénk a meglévő ificsoport (gimnazista korosztály) mellett egy felnőtt ificsoportot is szervezni. 
Az érdeklődők Nagy Dávidot keressék!
A következő gitáros istentisztelet időpontja: június 3. vasárnap, 18.00 óra!



Új házicsoport
Gyülekezetünk lelkésze, Kovács Gergely megkért, hogy röviden szóljak a SÓFÁR házicsoportról. 

Pár évvel ezelőtt egyik gyülekezeti testvérrel beszélgettünk attól, hogy milyen jó, lenne, ha elindulna 
egy házi közösségi csoport, ima, együttlét. Felmerült bennünk, hogy olyan jó lenne, ha nemcsak 
vasárnaponként „találkozhatnánk” Istennel. Isten meghallotta ezt a vágyunkat (milyen jó, hogy 
Ő állandóan munkálkodik életünkben) ideküldte közénk Nagy Dávidot, aki megszólított engem 
és még néhány testvért, hogy szeretne egy házi imaközösséget elindítani. Ránk is gondolt, hogy 

eljönnénk-e egy ilyen alkalomra. Nagy örömmel fo-
gadtuk ezt a lehetőséget. Négy hetente találkozunk 
és jövünk össze Nagy Dávid és Kata otthonában. 
Mindig kedvesen és nyitott szívvel várnak bennün-
ket. Ezeken az alkalmakon először zsoltárokkal, 
énekkel hangolódunk az együttlétre. Aztán Dávid 
olvas fel az evangéliumból és azzal kapcsolatban 
megosztjuk érzéseinket, gondolatainkat. Hálaadó 
imával fejezzük be a beszélgetést. Végül még jobb 
legyen a jó, megkóstolhatjuk Kata és a többiek által 
hozott finomságokat. 

„Növekedjünk egymás felé és nem egymás fölé, hogy ne maradjunk testvértelenül a Földön.”

(Gyökössy Endre)

Zábó Andrásné Éva

Diakóniai beszámoló
Először is hálát adok Istennek mindazokért a testvérekért, akik 
részt vesznek a diakóniai szolgálatban és erejük szerint, sőt 
néha erőn felül is örömmel szolgálnak.  Mint diakóniai vezető 
hálás vagyok azért is, hogy Ráczné Kulcsár Katalin személyében 
vezetői segítőm van, és a növekvő számú feladathoz a szolgálók 
száma is lassan, de nő, mert néha egy-egy aprónak látszó feladat 
elvégzése is sokat segít. Szolgálatunk egyik lényeges eleme a 
magányos idősekkel, a fogyatékkal élőkkel való kapcsolattartás, 
lelki támogatásuk. És ahogy Pál írja a Római levélben Isten 
iránti buzgóság nem elegendő, hanem annak helyes ismerettel 
kell párosulnia. Ezért három téli sötét estébe nyúló vasárnap 
délutánra szakértő lelkipásztorokat hívtunk meg, hogy választ 
kapjunk a diakónia tagjait foglalkoztató kérdésekre.  Az első két 
alkalommal dr. Szarka Miklós lelkipásztor, gyülekezetünk tagja, aki egyben pár- és családterapeuta, 
klinikai lelkigondozó volt a vendégünk. Az első téma a férfi és női személyiség különbözőségeiről 
és az egység lehetőségeiről szólt, mert gyakorta észleltük, hogy másként igénylik a kapcsolattartást 
az idős férfiak, mint a nők. Mivelhogy a kérdés nemcsak a diakóniai csoport tagjait érdekelte, így 
Szarka Miklós szélesebb körben érintette a témát. Számos fontos üzenet hangzott el, amiből ki-
emelném, hogy Isten a teljességet a férfiban és a nőben együtt mutatja meg, így a férfi nem különb 



a nőnél, s a nő sem a férfinál. Egymás megértése, megismerése és kölcsönös segítése egy életen át 
tartó folyamat és ez csak akkor lehet eredményes, ha saját magunk megismerésére is törekszünk. 
Így a különbözőségek eséllyé, közös növekedéssé válhatnak Krisztus által. Ennek igen fontos felté-
tele az értékek és a létezés közös és hasonló értelmezése. A második téma az elfogadás, elengedés, 
megbocsátás volt. Egy valós apa-fia kapcsolaton keresztül érzékeltette az előadó a haragtól a gon-
dolatok, az érzelmek feltárásán, a megértésen és a magunkba szálláson át a megbocsátás felé vezető 
keskeny utat, amikor a harag feloldódik, és új viselkedésmódokra találunk.  Szemléletes példákkal 
mutatta meg a megbocsátás zsákutcáit is („nem haragszom, de…”). A harmadik előadás arról szólt, 
hogyan valljuk meg keresztyén hitünket nem hívők előtt? Mit tehetünk mások hitéért? Erre az 
előadásra Háromszéki Botond református kórházlelkészt hívtuk meg. Aki elmondta, hogy először 
is tetteink beszélnek. Tudjunk sírni a sírókkal, azaz ne féljünk megmutatni érzéseinket, legyünk 
képesek vigasztalni azokat, akik ezt kérik és elfogadják, és itt kiemelte az érintés szerepét. Hogy 
cselekedeteinkből, beszédünkből az alázat, a szelídség, a megértés, az irgalmasság, a béketeremtés 
sugározzon. Hogy képesek legyünk lemondani emberi igazságunkról a kapcsolat érdekében, hogy 
hordozzuk a másikat, ha bántják hitéért, és képesek legyünk elhordozni a szenvedést Krisztusért. 
És hogyan tegyük ezt? Saját hitbéli élményeinket mondjuk el, hagyjuk el a vallásos kifejezéseket, 
és hallgassuk meg a kritikát, akárha minket vagy lelki testvérünket érinti is. Ne vitatkozzunk fe-
leslegesen, ne erősködjünk, és ne használjunk ki minden lehetőséget, amivel a saját igazságunkat 
támogatjuk.  Ezt követően a felmerülő kérdésekről fórumbeszélgetést tartottunk Massong Erika a 
helyi Gondozási Központ vezetője és az ott dolgozó gyülekezeti testvérek részvételével. 

2018. március 25-én, a gyülekezeti hagyománynak megfelelően virágvasárnap megtartottuk az idős 
testvérek, az „Érett kalászok” szeretetvendégségét. Ez alkalommal, a korábbinál kevesebben tudtak 
eljönni, de mindannyiunkat kárpótoltak a ritkán látottakkal és a templomba gyakran eljövőkkel 
folytatott bensőséges beszélgetések, a házias finom ebéd, a sok sütemény. Örömet okozott, hogy 
most a műsort adó ifisek is ottmaradtak ebédre és a beszélgetésre. Továbbá, hogy a fiatal presbiterek, 
presbiterfeleségek a munka nehéz részét „kivették a kezünkből”, vidáman beszélgetve szolgáltak.  A 
bizonyságtevő a korábbi diakóniai szolgáló, Eschbach Tiborné, Éva volt, akinek elfogódottsága csak 
alátámasztotta őszinte szavait. Beszélt arról, hogy felmenői is a gyülekezet tagjai voltak, édesapja 
kántorként szolgált. S a nemzedékről nemzedékre szálló hit, a gyülekezeti elköteleződés megerő-
sítette őt is, családját is a mindennapi életben.

Dr. Futó Judit

Lelki felkészülés a Szentlélek ünnepére
Május 16-17-18-án,  szerdától péntekig, esténként 18.30-kor.
Igehirdető: Takaró Károly, kelenföldi lelkipásztor.



2017-ben történt gyülekezetünkben
Megkeresztelt gyerekek és felnőttek

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

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)

Házasságának megáldását kérte templomunkban (vagy külső helyszínen, de lelkészeink szolgálatával)
„Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.”(1Móz2,18)

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)

Becsey Réka
Kovács Domonkos
Pap Krisztián
Ujvári Mátyás

Bereszlényi Zalán
Kováts Emese Boglárka
Roth József
Mályi Nikoletta (felnőtt konf.)

Beretzky Bálint 
Lipcsey Eszter
Tóth Endre

Horváth Attila
Liszkay Orsolya
Tóth Virág

Gölöncsér Gyula
Id. Czira József
Simon Károly
Rigó Sándorné
Hadas Ferenc
Csörgő Gáborné
Wierdl Károlyné

Győri Miklós
Nagy László
Ecsédi Béla Gusztáv
Dr. Gruiz Márton 
Kovács Jánosné
Fülöp Jánosné
Dr. Öcsödi Gyula

Czili Ferencné
Albert György
Péter Lászlóné
Csizmazia Gyuláné
Nagygyörgy Jánosné
Posta Sándorné
Erdősi Jánosné

Juhász Józsefné
Orbán András
Pap János
Csenge István
Bolyó Ferenc
Kovács Lajosné

Lakatos Bertalan és Mihály Tímea
Martijn Enneking és Tasch Szilvia
Dr. Mara István János és Hahn Beáta

Tóth Attila Zoltán és Mályi Nikoletta
Mocskonyi Gergely és Kerezsi Réka

Csapó Anna Ilona
Vézner Roxána
Montvai Teodóra 
Gyányi Boróka

Csapó Dániel
Györödi Boglárka
Vépy Zsófia Flóra
Gyányi Zsófia

Vörös Borbála Ida
Bőle Bálint Balázs
Martinovits Róza
Kreszta Zelma

Antal Mirkó
Orosz Flóra
Sigrai Borbála
Vargha Zoé



Új presbitérium

A gyülekezetben szolgáló presbiterek 6 éves mandátuma 2017.12.31-én lejárt, tavaly ősszel gyüle-
kezetünkben is megtörtént a tisztújítás. Az új presbitérium január 14-én esküt tett, és elkezdte a 
szolgálatot. A presbitérium tagjai: Csengődy Krisztina, Eszenyi Dénes, Gaál Péter, Kálmán Ernő, 
Kőmíves Dávidné, Labancz Károly, Lakos Attila, Locher Tiborné, Mikus Dezső, Nikházy Anita, 
Tomka János, Zábó András presbiterek; Fekete Tibor, Nagyné Tóth Kinga, Nemes Imre, Páldi Csaba, 
Szőnyi Zoltán, Virágh Sándor pótpresbiterek. Gondnok: Mikus Dezső. Isten áldását kérjük az új 
presbitérium szolgálatára, egész gyülekezetünkre!
A presbitérium 2017. október 29-i ülésén határozatban mondott köszönetet az időközben lemondott 
5 presbiter testvérünknek. „A presbitérium és a lelkipásztor megköszöni a lemondott Küller András 
gondnok úrnak, Győrffy András, Harsányi Előd, Mikó Judit és Patay Géza presbiter testvéreknek a 
Pesthidegkúti Református Gyülekezetben végzett hűséges szolgálatát. Áldást kér további életükre, 
családjukra és gyülekezeti jelenlétükre. (2017.10.29/1. számú határozat) Ugyanígy határozott a 
presbitérium azokról a testvérekről, akik nem mondtak le, de az új presbitérium munkájában már 
nem vesznek részt: „A presbitérium és a lelkipásztor megköszöni Juhászné Soltész Mária, Péter Imre 
és Soltész Enikő presbiter testvéreknek a Pesthidegkúti Református Gyülekezetben végzett hűséges 
szolgálatát. Áldást kér további életükre, családjukra és gyülekezeti jelenlétükre. (2017.10.29/2. számú 
határozat)” Ezeket a határozatokat a presbiteri gyűlés utáni vasárnapon ki is hirdettük a templomban.
Április 21-22-én Pilicsabán voltunk a presbiteri hétvégén a gyülekezet új vezetőivel. A presbiterek 
nemcsak résztvevők voltak, hanem szolgálatukkal is hozzájárultak a közösségi alkalomhoz. Az igei 
alkalmak (áhítatok, imaközösség, úrvacsorás istentisztelet) mellett meghallgattunk egy rendkívül 
értékes és inspiráló előadást Molnár Sándortól (a Külső-Kelenföldi Gyülekezet lelkipásztora) a 
misszió gyülekezet témájában. Hasznos volt látni a bibliai modellt, ill. azt, hogy miként élik meg 
Sándorék ennek valóságát az Ildikó téren. A hallottakat továbbgondolva beszélgettünk gyülekezetünk 
múltjáról, jelenlegi állapotáról, ill. a reményteljes jövőről, terveinkről. Jó volt a rövid, de intenzív 
időt kihasználva megélni a testvéri közösséget, Jézus szeretetét, békéjét!

Kovács Gergely



Nyári-őszi közösségi alkalmak
Hittanos évzáró istentisztelet és családi nap:  
2018. június 10. vasárnap 10.00: közös istentisztelet a gyerekekkel, utána 
családi bizonyságtétel, ebéd, a gyerekeknek tombola, vetélkedő, játék.

Hittanos gyerekhét a gyülekezetben (napközis rendszerben):  
2018. június 18-22. (hétfő-péntek)

Gyülekezeti többgenerációs hétvége:  
Mátraháza: 2018. augusztus 23-26. (csütörtök-vasárnap)  
Jelentkezési lap és információ az iratterjesztésben ill. honlapunkon található.

Alkalmaink
Vasárnap 8.00 és 10.00: Istentisztelet

Vasárnap 10.00: Gyerekistentisztelet 3 csoportban, az istentisztelettel párhuzamosan 
(óvodások, iskolások 2 csoportban)

Szerda 9.30: Imaközösség

Szerda 10.00: Bibliaóra

Csütörtök 10.00: Baba-mama kör – beszélgetés édesanyáknak, hitbeli és 
 gyermeknevelési kérdésekről (kéthetente)

Csütörtök 18.00: Bibliaóra

Péntek 18.00: Ifjúsági óra

Hivatalos órák: Csütörtök:  16-18.00

A megjelölt időpontokon kívül is szeretettel várunk mindenkit!

Elérhetőségeink: Kovács Gergely 0630-38-38-145;  kg.hidegkut@t-online.hu

 Nagy Dávid 0630-51-46-724;  n.davdi@gmail.com

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 
2017-ben: 260.958 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%



„Szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket a sok 
hiábavalóságtól, e csalárd világtól! Hogy az Igének hallgatói, 

légyünk megtartói, mely szívünkben gyökeret verjen,  
gyümölcsöt teremjen! (377. dicséret)

Pünkösdi alkalmaink

Május 16-17-18. szerda-csütörtök-péntek, 18.30:

evangélizációs esték (lelki felkészülés Pünkösd ünnepére)

Május 20. vasárnap, 8.00 és 10.00: 

pünkösdi istentiszteletek, úrvacsorai közösséggel

Május 21. hétfő, 10.00: 

pünkösdi istentisztelet, úrvacsorai közösséggel,  
konfirmandusok fogadalomtétele 

Május 24. csütörtök, 18.00: 

ökumenikus imaest a gercsei templomban


