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„Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.”
(Mt 2,2b)

Ünneplő Gyülekezet! Kedves Testvéreink!
Karácsony ünnepének áldott összegyűjtő, egységbe hívó hatása van. Összegyűjti
a családot, egybegyűjti a gyülekezetet, és valamiképpen a társadalmon belül is
lecsendesíti a sokféleség rendkívül erőssé vált hangzavarát. Az év fáradalmai és
különösen a felkészülési idő, az advent tennivalói után jó megérkezni a
karácsonyhoz, a meghitt találkozásokat, nyugalmat és csendet ígérő ünnephez.
Nem mindegy viszont, hogy miként és milyen céllal érkezünk a karácsony
ünnepéhez. A Máté evangéliumában olvasható történetben a napkeleti bölcsek
ezzel a kérdéssel érkeztek Jeruzsálembe: „Hol van a zsidók királya, aki most
megszületett?” És a kérdés után rögtön feltárják jövetelük célját: „Mert láttuk az
ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.”
Ma sokat beszélünk az indíttatásról, tetteink motivációiról. Érdemes feltennünk a
kérdést: miért is fontos nekünk a karácsony? Mit akarunk az ünnep szent idejétől?
Meghitt találkozásokat, csendet és nyugalmat? Szép ünnepi istentiszteleteket? A
teli templom élményét? Gyermekek kedves bizonyságtételét? Ezek mind fontosak
lehetnek. De van valami ezeken túl, ami mindenek felett való. Ezt a napkeleti
bölcsektől tanulhatjuk meg: „eljöttünk, hogy imádjuk őt.”
Nem lehet kevesebb a vágyunk, a célunk karácsony ünnepén, mint hogy imádjuk
őt, a betlehemi Gyermeket, a testté lett Igét, szívünk Királyát, a világ Megváltóját.
Ez az imádat megvalósulhat az egyéni vagy családi áhítatban, de a gyülekezet
buzgó éneklésében, őszinte imádságában, Igére figyelésében és az úrvacsorai
közösségben is. Sőt, Krisztus imádása egész keresztyén életünk ismertetőjegye
lehet az ünnepben és a hétköznapokban is. Mert másoknak is látniuk kell, hogy
kicsoda ő!
A bölcseket külső eszköz vezette a karácsonyi Gyermekhez: „láttuk az ő csillagát”
– mondták. Ma itt, a Kárpát-medencében mi, a magyar református gyülekezetek
lehetünk – és legyünk is! – ilyen csillagok, akik másokat Krisztushoz vezetnek. E
szolgálat egységében kívánunk áldott karácsonyt minden Testvérünknek!
A Generális Konvent Elnökségének Karácsonyi Körlevele, 2016 adventjén

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPET KÍVÁNUNK!

Lelki csendes éj
Annyi minden történik velünk nap, mint nap, de csak a menni kell, tenni kell,
nincs időkre figyelünk.
Olykor annyi minden történik egy nap alatt, mint amennyi máskor egész évben
nem történik velünk. Az emberek rohannak, komorak, üres tekintettel járnakkelnek az utcán. Néha nagyon nehéz, de akkor sem vesszük észre a jót, ha a
szemünk előtt van. Minap egy kisfiú mögöttem mondta a testvérének a buszon:
„Nézd! Korcsolyáznak!” Van hangulata, de….De, még sincs. Eltűnt egy pillanat
alatt a varázs. És akkor nagyon megijedtem. Nincs a kisfúnak öröme. Öröm.
Annyi mindennek örülhetnénk, annyi mindenért lehetnénk hálásak, de nem
vagyunk. Csak a rosszat, csak azt vesszük észre, ha baj van, ha félresiklik valami,
ha tervezünk, és nem jön össze. Panasz. Állandóan panaszkodunk. Én is. És mégis
van VALAKIM, még így is, ami sokaknak nincsen: Isten.
Az eddigi életemre visszanézve sok mindent éltem át: csalódást, vitákat, jó és
rossz napokat, harcokat, veszteséget. De bármi történt, egy valami sosem történt
meg. Nem fordultam el TŐLE. De van ennél fontosabb: Ő nem fordult el soha
tőlem. Megtart úgyis, hogy sokszor a széles úton járok.
Van egy nagy fájdalmam. Én akkor is nehezen imádkozom, ha nem megköszönni
vagy kérni szeretnék, hanem csak felé szeretnék fordulni egy-egy lelki
csendességben, mert félek, hogy olyan régen kulcsoltam össze a kezemet, hogy
már azt a lelki fonódásomat az én kis belső szobámban, már azt sem fogja
észrevenni. És mégis. Mindig ott van velem. Ott van velünk. Akkor is, és akkor
nagyon is, amikor végképp nem számítunk rá, hogy ott lesz velünk.
Az adventi előkészületek előtt, ha megkérdezte volna valaki, mit szeretnék kapni
karácsonyra, azt mondtam volna: az életem hátralévő részére, de még azon túl is
megkaptam az Úrtól az ajándékomat: a lányaim és a barátnőm életét.
Autóbalesetünk volt. Én vezettem, és bár többször megfordult az autó, amikor
megállt, épen és egészségesen szálltunk ki a kocsiból. Ott volt, és én aznap éjjel a
gyerekek kórházi ágya mellett sem hittem el, hogy bár nem veszítettem el őket,
de újra megszülettek a Mindenható kegyelme által. Aznap éjjel nem volt nehéz
hozzá fordulnom. Hatalmas sóhajjal kulcsoltam össze a kezem és könnyeimmel
küszködve adtam hálát értük. A mai napig visszagondolva arra az estére, csak
annyit tudok, hogy nem tudom, miért, de az Isten megtartott, és kegyelmes keze
megtartotta az életünket az autópályán.
Az adventi sorozat egyik estéjén ott ültem az imateremben, és mint mindig, akkor
is azt éreztem, hogy az Isten hozzám beszél. Nekem üzen a lelkész által. Feladat
van. Készülj! Mutasd meg, mit tudsz megtenni értem! Mit tehetnél
embertársaidért!
Egy húsvéti böjt alkalmával tanácsokat kaptunk, mit tehetnénk a 40 napos böjt
alatt. Lelki böjtöt kell tenni, nemcsak testi böjt van az életünkben. Nagyon sok
tanács volt, ami fontos volt számomra, de ami igazán megérintett, az az volt, hogy
„takarítsunk ki belülről”. Most, az adventi időszakban is ott ültem e szavak előtt,

és csak a döbbenet és csend áradt szét körülöttem. Mit tehetnék én? A rossz,
koszos gondolatokat kisöpörni, megtisztítani a párás lelki ablakot, hogy végre
átjöhessen a fény, örülni annak, ami fontosabb ezer megfogható kincsnél: annak,
hogy nem vagyok egyedül, hogy a gyermekeim jól vannak, hogy bár nem tudok
járni, mégis a kórustagok szeretettel várnak az énekkarba, a barátaim elfogadnak
olyannak, amilyen vagyok, az anyukám lassan jobban lesz a kórházban, már nem
annyira remeg a kezem a baleset óta, már nem szégyellem, ha sírok, és tudok
magamon is nevetni...
Annyi minden van, aminek örülhetünk, ami jobbá tesz a napunkat, mások napját,
ha nem csak magunkra, hanem másokra is figyelünk.
Babits Esti kérdése, Radnóti Nem tudhatomja jut eszembe. Annyi minden van,
csak körbe kellene nézni, és nem csak mindig a másik szemében meglátni a
szálkát, hanem azt a nagy, göcsörtös gerendát kivenni a sajátunkból.
Feladatok. A nagyobbik lányom díszíti a szobáját. A lelkét nem kell takarítani,
mert tiszta, mint a hó. Tudom, nagyon elfogult vagyok, de anya vagyok, aki
nemcsak kívülről látja gyermekét, hanem Isten szeme által is. Annyira önzetlen,
tiszta lélek, hogy félek, mikor koszolja össze a világ. Régen én is tiszta voltam, és
rá nézve szeretnék az lenni újra. Legyen újra gyermeki, nagy hitem, és az Isten
újra újítsa meg testem-lelkem.
Szeretném, ha tényleg lenne a testi feladatokon kívül olyan lelki feladatom is, ami
rám vár, és akkor elhiszem majd, hogy a hajdani konfirmációi bizonyságtételem
nem volt hiábavaló, és Isten előtt újra felvehetem majd a tiszta ruhát, és a lelki
tisztaszobába úgy léphetek majd be, hogy érdemesnek talál rá az Úr, hogy együtt
ünnepeljünk a csendes éjben. Áldott ünnepeket kívánok mindenkinek!
Szűcs Erzsébet, 2016. karácsony hava
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Az Építési Bizottság hírei
Kedves Testvérek!
2016-ban három területen is komoly felújítási munkákat végeztünk, végzünk az
előzetes tervek és a gyülekezet költségvetésének megfelelően.
Balatonszemes: A gyülekezet tulajdonát képező ház tetőzetének teljes felújítását
már 2015-ben terveztük, de a vállalkozó elfoglaltsága miatt úgy döntöttünk, ne
kockáztassuk a táborokat, hanem a tervezett 2016 tavasz helyett ősszel kezdjük a
munkát. A régi hullámpala és lécezés bontása, új lécezés alátétfóliával, új, jó
minőségű cseréptető, kémény felújítás, a bádogos munka teljes cseréje készült el.
A kertben a garázshoz csatlakozó vizesblokk mögött egy nyitott fészer készül a
kerékpárok, fűnyíró stb. nyári ideiglenes tárolására, mindez egy egységes tetőt
kap. Az építési munkák lényegi része elkészült. A munkát többször ellenőriztük a
helyszínen és a vállalkozó fényképekkel gondosan dokumentálta. Jó minőségű
anyagokkal, jó minőségű gondos munkát végeztek. Hátra van még egy előtető a
konyha bejárata fölött, valamint a tető melletti kőműves javítások.
A munka teljes értéke: bruttó 1,5 millió Ft.
Parókia, gyülekezeti ház: A lelkészválasztással aktuális lett az emeleti lakás
felújítása. Tekintettel arra, hogy itt átfogó felújítás hosszú ideje nem volt,
viszonylag sok a feladat: burkolatok cseréje, fürdőszoba felújítása, elektromos
hálózat kisebb átalakításai, festés-mázolás, belső nyílászárók cseréje.
E halaszthatatlan munkákkal együtt célszerű elvégezni a gyülekezeti körös
területeken (gyülekezeti terem, iroda, pince) is szükségessé vált felújításokat,
átalakításokat. A földszinten kis átalakítással készül még egy wc, a pincében az
ottani wc-zuhanyozó megbontásával még kettő. Istennek hála egyre több a
program a gyülekezeti házban, egyre több a résztvevő, így erre szükségünk van.
Festés, mázolás a földszinten és a pincében is esedékes. A pincerészben az
elavultá vált, nyithatatlan nyílászárók cseréje is terveink közt szerepel.
A parókia felújítás harmadik jelentős eleme a fűtés átalakítása. A régi rendszerben
az egész ház fűtése egy rendszer volt, egyetlen szabályozó termosztáttal, így csak
az egész házat egyszerre lehetett fűteni. A mostani átalakítás eredményeként a
lakás és a közösségi terek külön szabályozható fűtési körökön lesznek, így nem
kell fölöslegesen fűteni utóbbiakat akkor, ha nem használjuk.
Végül készül még egy külön külső bejárat a lakáshoz a templom és a parókia
közötti összekötő folyosóról a lépcsőházba, így a gyülekezeti teremben zajló
alkalmakat el lehet választani a lépcsőház forgalmától, zajától.
Mindezeknek az összes értéke mintegy bruttó 20 millió Ft.
Imaház, Régifóti út: A Régifóti úti imaházat mondhatjuk, lassan évtizedek óta a
Zsinat levéltára használja irattárként. Szerződésünk rendelkezik az ingatlan
felújítási kötelezettségeiről is oly módon, hogy ebben a bérlőnek is vannak
kötelezettségei. 2016 végén a Zsinat jelezte hajlandóságát, hogy részt vállaljon a

tető – egyébként már régóta esedékes – felújítási munkáiban. Jelenleg tárgyalások
folynak a Zsinattal és vállalkozókkal egyaránt, valamint pályázati forrásból is
próbálunk fedezetet igényelni.
Ezekre a munkákra a gyülekezetünk költségvetése lehetőséget biztosít, a
felsoroltak előre tervezett összegek. Mindazonáltal biztatjuk a Testvéreket, aki
teheti, céladományokkal is segítheti ingatlanjaink fenntartását, fejlesztését. Ne
feledjük, a fiatalok közötti szolgálat, a gyülekezet missziós tevékenysége, a
gyülekezeti élet megannyi esemény megfelelő, méltó, 21. századi környezetet is
kíván.
Építési Bizottság
2016-os esztendőben a keresztség sákramentumában részesült:
Goller András, Mészáros Dóra, Mészáros Levente, Szalai Sámuel Pál, Fejes
Bíborka Napsugár, Nyári Fanni, Tóth Noémi, Tóth Emese, Pap-Tóth Ádám és
Kovács Bondár Barna testvérünk.
„Az Úré a szabadítás; legyen a te népeden a te áldásod.” (Zsolt. 3,9)
Ez esztendő karácsonyáig, a feltámadás és az örök élet reményében búcsút
vettünk:
Béres Pálné Kulcsár Ilona (94 éves), Benő Zsuzsanna (80 éves), Veres Lajosné
Tóth Borbála (65 éves), Zsobrák Zoltán (62 éves), Barta Mártonné Zerényi
Zsuzsanna (86 éves), Lábár István (72 éves), Tőzsér Béláné Nagy Zsuzsanna (94
éves), Hoffer Zoltánné Medvig Mária (78 éves), Özv. Bertók Jánosné Szita Margit
(89 éves), Simon József (54 éves), Özv. Fodor Jánosné Szabó Márta (88 éves),
Bódis György (81 éves), Jankovics Ottóné Juhos Éva (59 éves), Dr. Mészárosné
Seress Eszter (81 éves) testvéreinktől.
„Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim: a te vígasztalásaid
megvidámították az én lelkemet.” (Zsolt. 94,19)
A 2016-os esztendőben 11-en konfirmáltak, vallást téve a Mindenség Urába
vetett hitükről:
Bezdek Szilárd Zsolt, Böhmer Orsolya, Dudás Anna, Hangay Virág, Nagy Réka,
Pintér Barnabás, Schrikk Norbert, Újszászy Réka, Fábiánné Hársfai Barbara,
Goller András, Gyurta Noel.
„A ki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét
ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét.” (Jel. 3,12)
A 2016-os esztendőben megkötött házasságára Isten áldását kérték:
Sánta Dániel (rk.) és Ujváry Viktória (ref.);
Balogh Lajos (rk.) és Illésházi Katalin (ref.);
Bálint Tibor (ref.) és Spitzer Izabella (rk.);
Pétery-Schmidt Zsolt (ref.) és Stafira Bettina (ref.);
Kovács János Gábor (ev.) és Simó Veronika (ref.);
Muszka János István (rk.) és Dr. Pétery Éva Zsuzsanna (ref.) testvéreink.
„A mit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válaszsza.” (Máté 19,6)

Lelkipásztor búcsúztató
2016. november 20-án, ünnepi istentiszteleten búcsúztattuk Simonfi Sándort,
nyugdíjba vonult lelkipásztorunkat, aki 21 esztendőn át volt az Úr hű szolgája itt
Egyházközségünkben. Köszöntésünket egy nagy csokorba fűztük, amelyben ott
volt az ige szava, a zene, az ének és az alább olvasható vers is. Ezúton is kérjük
Istenünket, hogy adjon áldásokban gazdag nyugdíjas esztendőket a Nagytiszteletű
Úrnak drága Szerettei körében.
Muraközy Gyula: Példázat a magvetőről
Sugár haját fésülgeté a reggel… Futott a hold sápadt csillagsereggel…
– S a magvető kiméne vetni egyszer.
Némely magját útszélre pazarolta. Némelyt megölt a tüske csipkebokra.
Némely ráhullt a büszke kavicsokra.
Némely magot madarak vittek el. Némely kiszáradt, alighogy kikelt.
Némelyt kalászban a jég tönkrevert.
Némelyt tolvajok húzgálták ki éjjel.
Némelyt konkoly font körül vad gyökerével.
Némelyt rohanva tiport csorda széjjel.
„És lőn akkor…” – megállt a magvető!
Elnézte, hogy mögötte egyre nő
A tüske-puszta, élet-temető…
Hogy gazba hullott sok fáradt verejték… Csalánok csípték elcsigázott testét,
Piros bogáncsok szánva kinevették.
Acélos izma – céltalan – elernyedt. Nézte, hogy mások árnyékban hevertek.
S mint aki balga, szent vágyat melenget,
Csüggedt válláról lecsúszott a zsák… S akkor a szürke felhőkapun át
Felé zendült az égi szó: TOVÁBB

Lelkipásztori bemutatkozó
2016. szeptember 25-én, a bemutatkozó prédikációm után az Úr asztalánál állva,
egy fontos, életemet meghatározó igét forgottam szívemben: „Hagyjad az Úrra a
te útadat, és bízzál benne, majd Ő teljesíti.”(Zsoltárok 37.) Tudtam, ez két dologra
mindenképp figyelmeztet a jövendőre nézve: Nála nélkül semmit sem szabad
cselekedni! Felelősséggel kell végezni szolgálataimat!
Azóta megválasztott lelkipásztora vagyok az Egyházközségnek. Hálásan
köszönöm a gyülekezet támogató szeretetét, bizalmukat, imádságaikat,
szolgálatkészségüket.
Törekszem arra, hogy naponként elkérve a felülről jövő erőt, és bölcsességet,
alázattal, hittel, Istenért emésztő tűzzel a szívemben cselekedjek, Megváltó Urunk
dicsőségére.
Hekli Katalin vagyok, 38 éves férjezett nő, két 9 éves gyermek édesanyja. A
Nógrád-megyei Diósjenőn nőttem fel, református neveltetést kapva szerető
szüleimtől, nagyszüleimtől. Hittanok, konfirmáció, gyermek-munkába történő
belekóstolás, mind-mind itt kezdődött el. Gyermekként sokáig nem tudtam mi is
szeretnék lenni, számtalan jobbnál-jobb ötletem volt: orvos, tanár, rendőr, talán
lelkész.
A középiskolai tanulmányaim elvégzése után, jelentkeztem a Budapesti
Teológiára, lelkész szakra. Nem vettek fel! Nem éltem meg csalódásként, mert az
egyik bezárt ajtó mellett, az Úr máris nyitott egy újat: a Károli Gáspár Református
Egyetem Tanítóképző Főiskolai karán, Nagykőrösön. 1996-ban, általános iskolai
tanító-református hittanoktató szakon léptem be a felsőoktatásba. Bátran
kimondom életem legmeghatározóbb 4 éve volt az itt töltött idő, sok-sok áldással.
Ráébredtem, hogy a hit nem csak ismeret, hanem életforma. Megtérésem is erre
az időszakra esik. Vezérigémmé a Galata 2,20 vált: „Élek pedig többé nem én,
hanem él bennem a Krisztus.”
Örömmel, Lélekből lelkesen végeztem feladataimat a főiskolán, illetve azon kívül
is. A szomszédos településen, Nyársapáton a tanyavilágban élő gyermekeknek
hittanórák megtartásába kezdtünk évfolyamtársammal; Diósjenőn a vasárnapi
gyermek-istentiszteleteket tartottam hétvégén 2 csoportban; ill. a nyári
táboroztatás is áldott elfoglaltság lett. Hálás volt akkor, és hálás ma is a szívem
oktatóimért, lelkészeimért.
Szolgálataim, tanulmányaim közepette erősödött a hívó szó a gyermekek mellett,
a családok megszólítására, a lelkészi pályára. A főiskolai diploma megszerzése
után 2000-ben újra jelentkeztem a Budapesti Teológiára, s ezúttal felvételt is
nyertem lelkész szakra. Másoddiplomásként költségtérítéses hallgató voltam,
ezért hittanoktatói állást kerestem jövedelem-kiegészítésképp. Egy rákospalotai
kedves rokonom beajánlott a rákospalotai gyülekezet vezető lelkipásztoránál, aki
akkor még nem sejthette, hogy mire és kire mond igent.

2000 őszétől hittanoktatóként már Rákospalotán tevékenykedtem, 2001
virágvasárnapján álltam először itt szószéken, Isten igéjét hirdetve. A mögöttünk
lévő esztendőkben Isten számtalan alkalmat készített arra, hogy szolgálhassak a
gyülekezetben, és rengeteg ajándékkal halmozott el. Egy szerető, élő gyülekezet
tagjává válhattam, hívő testvérekre találhattam, társra leltem, s a sok kapott
feladat, próba, küzdelem közepette folyamatosan formálódhattam. Hála ezért
Megtartó Urunknak!

Isten áldása legyen a továbbiakban is, a gyülekezet életén!
Hírek, információk
 December 27-28-án a Lelkészi Hivatal zárva tart.
 December 31-én óévi hálaadó istentiszteletünk 18.00 órakor kezdődik.
 Az újév első napján 10.00 órakor segedelemkérő istentisztelet lesz
úrvacsorával.
 Következő Házas kör az ünnepi tolódás miatt: Január 8-án 15 órakor lesz.
 Az ajándék falinaptárról tájékozódhatnak a Testvérek, a 2017-es rendszeres
igei alkalmakon túl, a tervezett gyülekezeti programokról is.
 Női csendes hétvége időpontja: Február 24-26. Kérem, hogy a szálláshely
lefoglalása miatt, az érdeklődő asszonytestvérek Január 20-ig jelezzék
részvételi szándékukat.
 Gyülekezeti kirándulás időpontja: Április 29-Május 1. Tervezett úti cél:
Lengyelország.
 Nyári táborok: 0. hét (mini): Június 19-22. (hétfő-csütörtök); 1. hét
(gyermek): Június 25-30. (vasárnap-péntek); 2. hét (gyermek): Július 2-7.
(vasárnap-péntek); 3. hét (konfirmált): Július 9-14. (vasárnap-péntek)
Tábor díja a teljes hétre 14000 Ft/fő, a mini hétre 7500 Ft/fő.
 Egyházfenntartói járulék befizetésére hivatali időben és istentiszteletek
előtt van lehetőség a Lelkészi Hivatalban.
 Kérem azokat a Testvéreket, akik szeretnének gyülekezeti híreinkről,
alkalmainkról email-ben is értesülni, küldjenek egy levelet a
heklikatalin@gmail.com email címre. Köszönjük!
ÁLLANDÓ ALKALMAK:
- Istentisztelet, gyermek-istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától.
- Bibliaóra: pénteken 18.30-tól.
- Missziói imaóra: hónap első hétfőjén 18.00 órakor
- Férfi imaóra: hónap második hétfőjén 18.30-tól! (Új időpont!)
- Énekkari próba: keddenként 18.00 órától.
- Házas kör: hónap utolsó vasárnapján 15.00 órakor
- Baba-mama kör: hétfőnként 10.00 órától.
- Női bibliaóra: hónap utolsó csütörtökén 20.00 órától.
- Ifjúsági óra: szerdánként 19.00 órától.

