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Homoszexuális  témájú  oltárképet  ava�ak  Svédország‐
ban. Helena Myrstener, a malmői Szent Pál templom lelkésze 
büszkén számolt be Twi�er‐oldalán, hogy a világon elsőként 
ava�ak  fel  ilyen  témájú  oltárképet  templomban.  A  kép 
felavatását Advent kezdetére időzíte�ék. A Paradicsom című 
festményt  Elisabeth  Ohlsson  Wallins  készíte�e.  A  képen 
Ádám és Éva helye� egy homoszexuális és egy leszbikus pár 
kapo� helyet, illetve egy transznemű férfit is ábrázolt.

A Szent Pál templom hivatalvezetője így nyilatkozo�: „Óriási 
fellélegzés  ez  azoknak,  akik  eddig  nem  képviseltethe�ék 
magukat  egyetlen  templomban  sem...  Nem  számít,  kit 
szeretünk,  vagy  mivel  azonosulunk,  mindannyian 
számíthatunk Isten szeretetére.”

Kedves Testvérek, �sztelt Olvasók!

I� tartunk 2019 adventjén. Vannak templomok és lelkészek, 
akik  ilyen  témájú  festményt  helyeznek  ki  Isten  házában  és 
erre büszkék  is a  tolerancia nevében és hevében. Miközben 
tudjuk,  hogy  senkit  sem  ítélhetünk  el,  mert  ez  nem  a  mi 
dolgunk,  azért  mégis  csak  érezzük,  hogy  i�  valami  nagyon 
nincs  rendben. Teljesen mindegy, hogy mit és kit  szeretünk, 
mert  Isten  így  is  úgy  is  szeret  minket? Mi  értelme  akkor  a 
kereszténységnek?  Mi  értelme  a  Krisztuskövetésnek?  Vajon 
ebbe a templomba most tömegével kezdenek el járni azonos 
nemű  párok  és  szeretnének  innentől  Isten  útján  járni? 
Tényleg  úgy  kellene  élnünk,  hogy  az  ado�  korszellemmel 
azonosulunk  és  abba  tökéletesen  belesimulunk?  Így  éltek 
volna  a  „bibliai  nagyok”?  Ábrahám?  Mózes?  Dávid  király? 
Mondtak ilyet a tanítványok, olvasunk ilyet Jézusról? Írt olyat 
Pál, hogy úgy éljünk, hogy  senkinek ne  tűnjön  fel  a hitünk? 
Lehet  ilyet  elhívásnak  nevezni?  Nem  gondolom.  Éppen 
ellenkezőleg!  Nincs  visszataszítóbb,  mint  mikor  Isten 
szeretetébe belecsomagoljuk ócska bűneink és abból erényt 
próbálunk farigcsálni. Soha nem lesz az és soha nem fogunk 
így Istenhez vonzani senkit! 

Advent idején mi mire várunk? Hogyan készülünk rá? 

Most,  hogy  az  újságunk  teljes  anyaga már  nálam  van,  hála 
töl�  el  a  szívem,  hogy  ilyen  sok  kedves,  szerete�eljes 
gyülekeze�  tagot  ismerhe�em  meg.  Úgy  látom,  hogy 
gyülekezetünk  a  különböző  szolgálatokon  keresztül 
formálódik  lelki  házzá,  testvéri  közösséggé.  Ezeket  a 
szolgálatokat  ismertetjük  mostani  számunkban,  számokkal, 
diagramokkal  szemléltetve  őket.  Egyú�al  szeretném  jelezni, 
hogy  bárkit  szívesen  látunk  ezekben  a  szolgálatokban.  Szó 
lesz  külön  az  őrbo�yáni  szolgálatról  és  a  „Tanúim  lesztek” 
kurzusról,  aminek  egy  mondatban  a  lényege:  áldássá  válni 
mások számára. 

ÁHITAT

Máté evangéliuma 2, 112.  

Az  első,  bibliai  karácsony  története  az  úton  lét 
története  is.  Az  Isten  kegyelmi  munkája  ugyanis 
elindítja,  útra  készte� Máriát,  hogy  az  angyali  híradás 
után  meglátogassa  rokonát  Erzsébetet.  „Azokban  a 
napokban  útra  kelt  Mária,  és  sietve  elment  a 
hegyvidékre, Júda egyik városába.” (Lukács 1, 39)

Majd  József  is  útra  kel  várandós  feleségével, Máriával 
o�honukból, Názáretből Betlehembe.  „Felment József 
is  a  galileai  Názáretből  Júdeába,  Dávid  városába, 
amelyet Betlehemnek neveznek…” (Lukács 2, 4)

Úton  vannak  a  pásztorok  is,  hogy  a  Betlehemet  körül 
vevő  mezőkről  megérkezzenek  a  Gyermekhez. 
„Menjünk  el  Betlehembe,  és  nézzük meg  azt,  ami  o� 
történt, amit az Úr tudtunkra ado�.” (Lukács 2, 15.)  

Végül  úton  vannak  a  Bölcsek,  akik  talán  minden 
tekintetben, emberileg a leghosszabb utat teszik meg a 
Születés  körüli  történések  során.  „Íme,  Bölcsek 
érkeztek napkeletről Jeruzsálembe…” (Máté 2, 1.)

Mire tanítanak bennünket az első adventben, a bibliai 
karácsony eseményei során úton lévő emberek? A mai 
kor  emberének  az  úton  lét  egy  zavaró  körülmény, 

Útonjárástól a megérkezésig

Milyen  úton  járunk  és  végül  hova  érkezünk  meg? 
Eljutunk –e Krisztushoz és ha igen, más úton járunk –e 
a  találkozást  követően?  Advent  idején  mi  merre 
tartunk? Olvassuk el Lelkipásztorunk áhítatát.

Advent  van,  a megújulás  ideje.  Ha megújul  az  egyén, 
az  hatással  lesz  a  gyülekezetre.  Ha  megújul  a 
gyülekezet, az hatással lesz az egyházra. Ha megújul az 
egyház, az hatással lesz a világra. Szüntelen megújulás, 
a  reformáció,  ami  ébredést  hoz  a  világba.  Sándor 
Gabriella lelkipásztornő sorait olvashatjuk. 

Végül  Nagy  Fruzsina  képes  beszámolóját  tekinthetjük 
meg gyülekezetünk izraeli útjáról. 

Minden kedves olvasónak Áldo� Ünnepeket kívánok!

Orbán Dániel
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valami  olyan,  amit  le  kell  győzni,  ki  kell  küszöbölni,  s 
amennyire  lehet,  le  kell  rövidíteni.  Időt  pazarló  és  ezért 
számunkra  idegesítő  valami,  aminek  az  értelmét  és  az 
Istentől ado� áldásait nem értjük és nem éljük meg. Az úton 
lét  idejét  megpróbáljuk  valami  „hasznossal”  kitölteni.  Pár 
év�zeddel  ezelő�  olvasással,  étkezéssel,  beszélgetéssel,  ma 
inkább  a  mobiltelefonunk  gombjainak  a  nyomkodásával, 
internetezéssel,  vagy  éppen  magunkba  zárkózó 
zenehallgatással.  Bár  fizikai  útjaink  időben  lerövidültek,  a 
hozzáállásunk még sem változo�. Úton lenni számunkra egy 
legyűrendő  feladat.  Pedig  az  úton  járás,  a  megérkezéshez 
vezető események, idő, Istentől jövő lehetőség számunkra, a 
megérkezés  csodája  éppen  abban  is  rejlik,  miképpen  éljük 
meg, éljük át az úton járást. 

A  Fiú,  Jézus  Krisztus  egy  olyan  úton  érkeze� meg  hozzánk, 
amelyet életünk, lelkünk a mi oldalunkról soha nem tehete� 
volna meg. Ez az út, a mi oldalunkról, mi életünkből elindulva 
járhatatlan volt, mert nem volt  Istenhez vezető utunk. Nem 
egy  általunk  felépíte�,  elkészíte�  úton  keresztül  érkeze� 
meg  a  Messiás  karácsony  éjszakáján,  hanem  abban  a 
„megüresítésben” készült út Istentől az ember felé, hogy mi 
elindulhassunk,  hogy  az  életünk  kimozdulhasson  az  Ő 
hívására  válaszolva  a  sötétségből  és  halálból.  Ezért  dicsőí� 
Zakariás  Istent,  gyermeke,  Keresztelő  János  születése  után 
ezekkel  a  szavakkal:  „hogy  világítson  azoknak,  akik 
sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a 
békesség útjára igazítsa.” (Lukács 1, 79).

A  mi  megindulásunk  és  megérkezésünk  is  egyedül  ezért 
lehetséges,  ezért  minden  lelki  úton  járás,  amely  sokszor 
fizikai utazásokkal is összekapcsolódik egy hatalmas ajándék, 
lehetőség.  Úton  járhatunk,  lehetünk  Isten  felé,  a  vele  való 
közösségben úgy, ahogy az emmausi tanítványok átélhe�ék a 
feltámadás  eseménye  után,  amikor  Jézus  csatlakozo� 
hozzájuk,  az  út  közös  ú�á  le�  a  Feltámado�  által.  Kérlek, 
gondoljatok mindig így az úton járás ajándékára!

2,  A  bölcsek  történetének  rejtélyes  és  kedves  eseménye, 
jelensége  a  csillag.  A  betlehemi  csillag,  mely  magyar 
református  templomaink  tornyain  is o� ragyog. A bölcsek e 
csillag  ragyogását  a  megszülete�  Király  személyével 
kapcsolják össze. „Mert lá�uk az Ő csillagát…” (Máté 2, 2). A 
csillag  veze�e  őket  a  bibliai  híradás  szerint.  „Íme,  a  csillag, 
amelyet  lá�ak  napkeleten,  elő�ük  ment  mindaddig,  amíg 
odaérve  meg  nem  állt  a  hely  fölö�,  ahol  a  gyermek 
volt” (Máté 2, 9). Azonban fontos, hogy felfigyeljünk rá, hogy 
önmagában  a  jel,  a  csillag  nem  le�  volna  elég  a 
megérkezéshez.  Útjuk  először  Jeruzsálembe  vezete�, 
Heródes  udvarába,  ahol  a  cselvetések  közepe�e  történik 
valami,  ami  lehetőséget  ad  a  Bölcseknek,  a  megérkezésre. 
O�, a királyi udvarban  felhangzik a prófécia, az  ige, az  Isten 
ősi szava. 

„Összehívo�  minden  főpapot  és  a  nép  írástudóit,  és 
megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. 
Azok ezt mondták neki: A júdeai Betlehemben, mert így 
írta  meg  a  próféta:  „Te  pedig,  Betlehem,  Júda  földje, 
semmiképpen  sem  vagy  a  legkisebb  Júda  fejedelmi 
városai  közö�,  mert  fejedelem  származik  belőled,  aki 
legeltetni fogja népemet, Izráelt.” (Máté 2, 4‐6.)

Lehet,  hogy  érdektelenül,  megszokásból, 
átgondolatlanul hangzo� fel a papok, írástudók 
ajkáról,  mégis  ez,  az  ige,  az  Isten  felhangzó 
szava  lesz a megérkezéshez vezető  lehetőség a 
Bölcsek  számára. Az ősi  prófécia  által  vezet  az 
út ki Jeruzsálemből a Gyermekhez Betlehembe.

A  hívő  ember  számára  örökkévaló  társ  az  Isten 
kijelentése,  a  Szent  Írás  az  úton  járásban.  „Mit  vinnél 
magaddal?”‐ hangzo� fel gyermekkorunkban a kérdés 
a  játék  során,  amikor  is  döntenünk  kelle�,  hogy mely 
három dolgot vinnénk magunkkal egy lakatlan szigetre. 
Ez a kérdés naponta szólít meg bennünket az úton  lét 
során. Mit viszel magaddal? Visszük az Isten beszédét? 
A  kijelentés ma  is  az  egyetlen, mely  a  teljes  és  végső 
megérkezés biztosítéka a Messiás személyéhez.

3, Van egy apró  jelenet, amelyre nem igen figyelünk fel a 
Bölcsek történetében. Talán azért van ez így, hiszen már a 
Gyermekhez  való  megérkezés  után  történik,  a 
visszaindulás  eseménye  során.  Pedig  nagyon  beszédes, 
komoly  üzenetet  hordozó.  „Mivel  azonban  kijelentést 
kaptak  álomban,  hogy  ne  menjenek  vissza  Heródeshez, 
más úton tértek vissza hazájukba.” (Máté 2, 12).  

Más  úton  tértek  vissza.  Valami  véglegesen 
megváltozo� az életükben a megszülete� Királlyal való 
találkozás  után. Más  úton  járnak,  mint  a  megérkezés 
elő� és ebben az  Isten kijelentésének hatalma vezérli 
őket,  annak  engedve,  arra  rábízva  élnek  mostantól. 
Mennyi  bajtól  megóvta  őket  ez,  hogy  az  Isten 
vezetésén  keresztül  elkerülték  a  heródesi  palotát, 
annak  ezernyi  cselvetését.  Az  5.  zsoltár  szavai  legyen 
számunkra  a  mindennapi  imádság:  „Uram,  vezess 
engem  a  Te  igazságodban  az  én  ellenségeim  mia�; 
egyengesd  elő�em  a  Te  utadat!”  Ez  már  a  mi 
döntésünk is, amely során ráhagyatkozunk a vezetésre 
és elfogadjuk a „más utat”. Ez az, amely bennünket  is 
megoltalmaz, ahogy történt ez a Bölcsek életében is a 
visszavezető úton. 

Fogarasi Gábor  

lelkipásztor
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"Tanúim lesztek"

Jézus utolsó, tanítványaihoz intéze� szavai úgy hangzo�ak: 
„tanúim lesztek”. Ez a címe annak a missziói tanítványképző 
kurzusnak  is,  amelyet  2018‐ban  indíto�  el  három 
református  lelkész, Dani  Eszter, Harmathy András  és  Lovas 
András. 

„A  gyülekeze�  életünk  fókusza  legtöbbször  magára  a 
gyülekezetre  irányul.  Kevéssé  figyelünk  arra,  hogy  Isten 
azért  hozta  létre  az  egyházát,  hogy  az  Ő  missziójában 
vegyen  részt.  A  képzés  szemléle�ormáló  erejű  és  nagyon 
gyakorla�  is:  a  célja,  hogy  tudatosan  legyünk  jelen  a 
világban  az  evangéliummal.  Ha  egyre  inkább  Krisztust 
tesszük  az  első  helyre,  és  merjük  Őt  követni  a  családi  és 
bará�  kapcsolatainkban,  a  lakókörnyezetünk  iránt  érze� 
felelősségvállalásban  és  a  hivatásunkban  is,  akkor  hatással 
tudunk  lenni  a  környezetünkre.  Ám  csak  akkor  fog  az 
evangélium  ereje  kifelé  is  hatni,  ha  a  kegyelem  mélyen 
megrendít minket, ha átéljük Isten szeretetét Krisztusban. A 
kurzus ezt a ke�ős célt szolgálja: elmélyülni az Istennel való 
kapcsolatban  és  Krisztushoz  vezetni  az  embereket.”  – 
mondta  el  a  képzéssel  kapcsolatban  Lovas  András 
református  lelkész  a  Parókia  portálon  2019.  januárjában 
megjelent cikkben.

A 2018‐2019‐es tanévben szerveze� kurzuson az Újpalotai 
Gyülekezetből  hárman  ve�ek  részt.  Géczy  Lajos  presbiter, 
Géczy  Katalin  a  gyülekezet  ének‐  és  zenekarának  vezetője, 
valamint  Sápiné  Fülöp  Éva  –  Dani  Eszter  invitálására 
csatlakozva  a  Budapes�  Németajkú  Egyházközség 
templomában  szerveződö�  csoporthoz  –  9  hónapon 
keresztül  jelen  voltak  a  he�  rendszerességgel  tarto� 
alkalmakon és már o� megfogalmazódo� bennük, hogy ezt 
a kurzust jó lenne az Újpalotai Gyülekezetbe is elhozni, már 
2019  őszén  elindítani.  Elképzelésüket  támoga�a  Fogarasi 
Gábor, a gyülekezet  lelkésze,  így a nyár végén a gyülekezet 
elé  tárták  a  képzéssel  kapcsolatos  információkat,  kérve  a 
gyülekeze� tagokat arra, hogy jelentkezzenek minél többet, 
hogy  egy  minimális  létszám  megléte  esetén  az  Újpalotai 
Gyülekezetben  is  elindulhasson  több  másik  református 
gyülekezetben szerveződö� csopor�al együ� a 2019‐2020‐
as tanévben a “Tanúim lesztek” képzés.

A képzésre jelentkezők száma minden elképzelést, reményt 
felülmúlt!  17‐en  érezték  úgy  a  gyülekezetből,  hogy 
szeptember elején elindulnak a minden héten szerdán este 
19‐21  óra  közö�  időben  tarto�  alkalmakon  való  részvétel 
vállalásával az evangélium megértésének és alkalmazásának 
egy eddig még nem gyakorolt útján, egy új bibliai látásmód 
elsajá�tásának lehetőségét is megismerve.

A  képzés  tema�kája  az  evangélium  megértésének  és 
alkalmazásának négy fő szakaszán veze� végig a csoportot, 
ennek  megfelelően  a  tananyaga  négy  részből  áll,  melyek 
mindegyike  szervesen  az  előző  részre  épül,  amelyekben 
egyaránt fontos az egyetemes és a személyes irányultság. 

Az  első  szakasz  a  bibliai  narra�vára  (értelmezésre) 
összpontosít és időben strukturált, ok‐okoza� kapcsolatokat 
teremtő  események  sorozataként  beszéli  el  az  emberiség 
tapasztalatait azért, hogy megismerve Isten nagy történetét 
a  teremte�  világgal,  el  tudjuk  abban  magunkat  helyezni, 
megértve ‐ mint egy drámában ‐ a saját szerepünket. 

A  második  szakasz  célja  az,  hogy  mindaz,  amit 
megérte�ünk az evangéliumról, életet, szívet formáló erővé 
váljon  bennünk.  Az  evangéliumnak  ez  a  személyes 

alkalmazása arra épül, hogy hisszük, hogy a Szentlélek 
az  Isten  Igéje  által  folyamatosan  alakítja 
gondolkodásunkat,  jellemünket és  cselekedeteinket. A 
második szakasz egy közös hétvégét is magába foglalt, 
mely  során  november  22‐24.  közö�  Balatonszárszón 
kínálkozo� az  összes  képzésre  jelentkeze� gyülekezet, 
csoport  számára  egy  újabb  lehetőség  az  Istennel  és 
egymással való közösségben való elmélyülésre. 

A  harmadik  szakasz  abban  jelent  segítséget,  hogy 
elsajá�tsuk azt a látásmódot, amely képes az egyházat 
tágabb,  vagyis  Isten  missziójának  összefüggésében 
látni.  Ez  azért  fontos,  mert  Isten  országának  a 
perspek�vája  az,  ami  kellő  távlatot  és  mo�vációt  ad 
arra,  hogy  a  misszió  élethivatásunk  legyen  és 
maradjon. 

Végül  a  negyedik  szakasszal  a  képzés  ahhoz  segít 
hozzá, hogy Isten népének nagy küldetését alkalmazni 
tudjuk  saját  munkánkra,  hivatásunkra  nézve,  azt 
munkálva a szívekben, hogy úgy tudjunk munkánkra és 
munkahelyünkre  tekinteni,  mint  ahol  Krisztust 
szolgáljuk,  ahová  Ő  vele  és  az  Ő  küldetésével 
megyünk. 

Már  a  második  alkalmon  egyértelművé  vált,  hogy 
milyen  áldást  hordoz  mind  az  egyéni  élet,  mind  a 
gyülekezet  számára  ez  a  –  Géczy  Lajos,  Géczy  Ka�  és 
Sápiné  Fülöp  Éva,  mint  koordinátorok  részvételével 
összesen 20 fős – kurzus. Az ado� témához kapcsolódó 
közös  beszélgetések,  az  alkalmak  végén  a  2‐3  fős 
kiscsoportos  imaközösségek  különleges  lehetőséget 
rejtenek arra, hogy az ember szíve megnyíljon Isten és 
a  lelki  társak felé. Úton vagyunk. A megismerés útján. 
A  hit  gyakorlása,  a  hitből  fakadó  cselekedetek 
megélése, a másik megismerése, a másik elő� őszinte 
megnyílás,  a  közös  teherhordozás  és  a  bibliai 
igazságokon alapuló keresztény látásmód, gondolkodás 
kialakításának útján. Hisszük, hogy Isten megáldja ezt a 
9  hónapot  a  kurzuson  résztvevők  életében  és  az  i� 
nyert áldás a gyülekezet számára is áldást munkál mind 

a  szolgálatokra,  mind  ez  egyéni  emberi  kapcsolatok 
kialakulására,  megerősödésére,  mind  a  gyülekezet 
missziós  lelkületének  megújulására  nézve.    A  már 
hivatkozo�,  Parókia  portálon  megjelent  cikk  záró 
gondolata  adjon  személyes  életünkön,  de  gyülekeze� 
életünkön  is  túllátó  perspek�vát  gondolkodásunknak, 
lelki látásunknak!

„A  legfontosabb  cél,  hogy  a  kapcsolatok mélyülésén 
keresztül mozgalomként terjedjen a missziós szemlélet 
az  egyházon  belül.  Nagy  gazdagság  van  abban,  hogy 
gyülekezetek összefognak, hatással vannak egymásra.”

Sápi Éva

Missziói tanítványképző kurzus az 
Újpalotai Református Gyülekezetben
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Ecclesia reformata, 
semper reformmanda

1543‐ban Mar�n Bucer, Strasbourg reformátora kéri fel 
Kálvint,  hogy  a  speyeri  birodalmi  gyűlésre  a  császár 
számára  írjon  a  reformációról.  Még  abban  az  évben 
elkészül Az Egyház megreformálásának szükségességéről 
címmel a mű, aminek az utóélete önmagában is érdekes. 
300  évvel  később  az  angol  kiadó,  400  évvel  később  a 
magyar fordító, Czeglédy Sándor is úgy érzi, mintha saját 
koráról szólna ez az írás. Már akkor is sokkal többről volt 
szó,  mint  hogy  haladni  kell  a  korral,  változtassunk  ezt‐
azt.  

Mi  a  reformáció?  A  Bibliában  a  helyreállítás  szó 
gyógyulást, a megújulás szó pedig sarjadást  is  jelent. A 
rendeltetés szerin� erede� célnak megfelelő használat, 
a meghibásodo� részek javítása, az erede� szépségüket 
veszte�ek  újra  vonzóvá  tétele,  az  új  kezdet  bátorsága 
mind  nevezhető  reformációnak.  Mindezekből  már 
sejthetjük,  hogy  kívánatos,  de  emberi  eszköztárral  alig 
elérhető ez a cél.

Legutóbb  pedig  2011‐ben  halt  el  a  legutóbbi  hazai 
reform  törekvésünk,  az  Egyházi  Jövőkép  Bizo�ság 
munkája,  melynek  az  egyik  jelmondata  „az  egyház 
legyen  egyház”  volt.  Értjük,  minimális  életösztönnel 
senki sem vág bele szerveze�, jogi, pénzügyi hosszútávú 
változásokba,  még  a  kidolgozo�  változás  management 
korában sem. Ha vissza akarunk  fordítani egy veszélyes 
vizek felé tartó hajót, akkor kevés a sikítás, s a veszélyes 
elé állni is. 

Miért  van  szükség  reformációra?  Az  egyház  nem  a 
Krisztus  teste?  Ha  pedig  Krisztus  teste,  akkor  úgy 
tökéletes, ahogy van, nincs szüksége plasz�kai műtétre. 
A  diadalmas  egyház,  o�  az  Atya  jobbján  valóban 
tökéletes,  de  mi  a  földi,  küzdő  egyházat  látjuk,  s  ez 
korántsem  hibátlan.  Azért  nem,  mert  bűnös  emberek 
alkotják,  ha  kegyelmet  nyert  bűnösök  is,  de  mégis 
bűnösök.  Nekik  pedig  időnként  bűnbánatra  van 
szükségük,  hogy  Krisztusban  megújulhassanak!  Finney 
volt  az  az  evangélista,  akinek  szolgálata  után 
év�zedekkel  is  keresztyének  maradtak  szinte  mind  a 
megtértek.  Ő  írja  az  ébredésről,  hogy  a  vele  együ� 
szolgáló hívőkkel 2‐3 hetente összetöre�e�ek Istentől.

A  teljesség  igénye  nélkül,  inkább  a  terjedelem  szabta 
keretekre  figyelve  vegyünk  sorra  néhány  aktuális 
törekvést. 

Kooperáció,  azaz  a  gyülekezetek  működjenek  együ�. 
Nem a terüle� leosztás alapján féltékenyen, �tkolózva, 

versenyezve magányos dzsungel  harcosként próbálkozunk, 
mert így nem árasztjuk Krisztus jó illatát. Ugye érezzük, ha 
jobban örülünk egy megtérőnek a saját gyülekezetünkben, 
mint ke�őnek egy másik gyülekezetben, akkor velünk van a 
baj? 

Specializáció, azaz legyen saját arca minden közösségnek. 
Minden  gyülekezet  szórólapokat,  hírleveleket,  újságokat 
gyárt  egy  digitális  korban.  Nem  kötelező  működtetni 
egyetlen  szolgálatot  sem, ha nincs  rá  emberünk. De  lehet 
sose  láto�ba  kezdeni,  ingyenes  autószerelés, 
meggyógyultam  csoport…,  ha  az  Úr  indít.  Nincs  üdvözítő 
módszer, hanem vezete�ség és engedelmes szív van. 

Laikusok  bevonása,  azaz  felkészíteni  a  szolgálatra 
mindenkit.  A  gyülekezet  nem  másodállás,  van  egy 
talentumod,  hát  hadd  használjuk  ki  mi  is.  A  legijesztőbb, 
mikor  szakembereket  vonunk be megtérés,  elhívás  nélkül. 
Mindenkinek  meg  kellene  találnia  az  életét  kiteljesítő 
szolgálatát,  amihez  ajándékot  kap,  amire  régóta  készí� 
Isten.  Sőt  véget  is  érthet  egy  szolgálat  s  nem  dől  össze  a 
gyülekezet,  mert  a  mi  Urunk  inkább  emberekben 
gondolkodik, nem programokban vagy szolgálatokban.

Miért  van  szükség  folyamatos  reformációra?  A 
reformátorok  nem  végezték  jól  a  munkájukat?  Szó  sincs 
róla, de az egyházban mindig újabb és újabb hibák  (hibás 
döntések  következményei),  elavult  szokások  (ami 
erede�leg  Isten  dicsőségét  szolgálta,  de  ma  már 
bálványimádás),  emberi  túlkapások  kerülnek  a  felszínre. 
Ezekben  döntenie  kell  az  egyháznak:  átalakítja,  elhagyja, 
vagy  nem  foglalkozik  vele.  Az  Ige  mérlegén  minden 
nemzedéknek  meg  kell  mérnie  saját  egyháza  tanítását, 
életgyakorlatát,  kultuszát,  vezetési mechanizmusát… Mert 
mindig van, ami könnyűnek találta�k! 

Sándor Gabriella

református lelkipásztornő

 a francia református egyház jelmondata
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A kérdőívek feldolgozását és kiértékelését Sápi Johanna végezte el. 
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Gyülekezetünk élete a statisztika 

tükrében
Keresztelők

Az idei év /2019/ során 28 személy keresztelőjére került sor 
gyülekezetünk isten�szteletein /14 fiúgyermek és 14 leánygyermek

    Ezek közül emeljük ki az egyházközségünkhöz tartozó családok 
gyermekeinek keresztelőjét.

Január 6.  – Csáki Rozália /Csáki Gábor és Balogh Leonóra gyermeke/

Január 6. –  Balogh Eszter /Balogh Szilveszter és Gellért Júlia gyermeke/ 

Április 28. – Kiss Gerda /dr. Kiss Márton és dr. Sápi Kinga gyermeke/

Május 19. – Hegyi Ádám /Görög Szilvia és Hegyi Gábor gyermeke/

Május 19. – Weisz Blanka / Weisz Péter és Romhányi Krisz�na gyermeke/

Október 6. – Hardi Zente /Hardi Zsolt és Garabuczi Klára gyermeke/ 

Október 20. – Madaras Rozi Zorka /Madaras Botond és Szegedi Borbála 
gyermeke/

November 24. – Espár Luca / Espár Péter és dr. Schneider Andrea 
gyermeke/

Konfirmáció

Ebben az esztendőben két felnő� testvérünk és hét i�ú konfirmációjára 
került sor.

Gyülekeze� tagság

Ebben az évben 34 személy kérte felvételét gyülekezetünkbe.

Esküvők

Házasságát hat pár álda�a meg templomunkban. Ezek közül négy pár 
egyházközségünk tagja.

Július 27. – Szoboszlai Ernő és Mező Nikole�

Szeptember 7. – Horváth Ádám és Varga Dóra

Október 5. – Bungó Béla és Kapecz Hajnalka

Október 12. – Garai Péter és Hazafi Viktória 

Temetések

Ebben az esztendőben 18 testvérünket búcsúzta�uk Isten igéjével. 

/7 férfi és 11 nő/

Közülük egy testvér volt gyülekezetünk tagja.

Április 8 /Farkasré� temető/ ‐ Sárvári Mihályné (95 éves)

Örömmel tudatjuk, hogy 2019. október 8‐
án, 22:43‐kor megszülete� Berke Áron, 
Berke Bálint és Berke‐Viczencz Tímea 

kisbabája. 

Gyülekezetünk 2019 október 27. –én  
ünnepelte 17. születésnapját.
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Közösség a szolgálatban  
 

fogyatékos  emberekkel  való  közösség  által  szereznek. 
Ezáltal  a  gyülekezet  egy még  inkább  befogadó,  egymással 
és  másokkal  még  mélyebben  közösséget  vállalni  tudó 
közeggé  válik.  Így  tapasztaljuk  meg,  hogy  azáltal,  hogy 
mások  felé  felvállaljuk  a  szolgálatot,  valójában  a  saját 
terheink  is  csökkennek,  hiszen  átéljük,  hogy  nem  vagyunk 
ebben egyedül, hanem a közösség részeként cselekszünk.

“Egymás  terhet  hordozzatok,  és  így  töltsetek  be 
Krisztus törvényét.” Galata 6:2

Az  Ige  szerint  nincs  szolgálat  közösség  nélkül,  a  ke�ő 
egymást feltételezi. Amikor 2006‐ban a gyülekezet egy 
kis  csoportjával  először  meglátoga�uk  az  őrbo�yáni 
Juhász  Zsófia  Református  Szereteto�hon  IV.  számú 
csoportjának  súlyos,  halmozo�  fogyatékossággal  elő 
lakóit,  ez  az  indí�atás  vezérelt  minket:  velük 
közösségben  lenni,  őket  megismerni,  a  saját 
lehetőségeink  szerint  részt  vállalni  az  életükben. 
Szolgálataink,  melyek  során  néhány  havonta 
meglátogatjuk őket, elvisszük a gyülekezet adományait, 
ének  szolgálatot  végzünk  a  lakok  közö�,  időt  töltünk 
velünk,  mind‐mind  hozzájárulnak  az  ő  “terheik 
hordozásához”.  A  szolgála�  alkalmakkor  rendszeresen 
megtapasztaljuk,  hogy  ilyenkor  nem  csak  mi  adunk, 
hanem kapunk is – ez a megélt közösség ereje.

Az évek ala� ez a  szolgálat azonban  többet kezde� el 
jelenteni  számunkra,  mint  csupán  rendszeres 
látogatásokat  egy  fogyatékos  emberek  gondozását  és 
ápolását  végző  intézménybe.  Olyan  közös  misszióvá 
vált,  ami  által mi  saját magunk  is megtapasztalhatjuk 
az  egymással  szolgálatban  megélt  közösséget.  Az 
eddigi  13  évben  a  gyülekezet  köréből  számos  testvér 
részt  ve�  már  ebben  a  szolgálatban  és  mostanra 
kialakult  egy  8‐10  főből  álló  stabil  csoport,  akik 
lehetőségeik  szerint  rendszeresen eljönnek a  szolgálat 
alkalmaira.  Azt  gondolom,  túlzás  nélkül  mondhatjuk, 
hogy ebben a kis szolgáló csoportban fontosak le�ünk 
egymás  számára:  ha  valaki  nem  tud  eljönni  egy 
alkalomra,  a  többiek  kérdeznek  róla,  számon  tartjuk 
egymást.  Az  alkalmak  során  rendszeresen  olyan 
beszélgetések  alakulnak  ki,  melyekre  egyébként  talán 
kevésbé adódna lehetőség: az intézménybe való utazás 
közben  van  időnk  jobban  megismerni  egymást,  az 
aktuális  küzdelmeinkről  vagy  éppen  örömeinkről 
beszélgetni.

A szolgálat szervezésével másik célunk az, amit az évek 
során  már  Isten  kegyelméből  megtapasztalha�unk, 
hogy  az  őrbo�yáni  szolgálatokban  részt  vevők  tovább 
tudjak adni a gyülekezetben élményeiket, melyeket a

Gál Dániel

az őrbottyáni református fogyatékos otthon 
lakói felé végzett szolgálat
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Izraeli kirándulás
Hálás szívvel gondolunk vissza azokra a napokra, 
amelyeket a gyülekezet szervezésében Izraelben 
tölthe�ünk.  Köszönjük  az  Úr  gondviselését, 
köszönjük  a  szüleink  anyagi  áldozatát,  és 
köszönjük  azoknak  a  gyülekeze�  tagoknak  a 
gondoskodását,  akik  szemmel  tarto�ak minket, 
szülők nélkül utazó fiatalokat. 

A  landolás  után megtekinte�ük  Jaffát,  amely  Tel‐
Aviv‐Jafo  néven  a  főváros  óvárosi  része.  I� 
megemlékeztünk  Jónás  prófétáról,  aki  i�  szállt 
hajóra,  továbbá  Péter  apostolról,  akiről  szép 
történetet  hallo�unk  majd  sétáltunk  a  régi 
városkában.  Második  nap  a  Földközi  tenger 
partján  látható  emlékhelyeket  látoga�uk.  Jártunk 
Caesarea–ban,  a  Nagy  Heródes  épí�e�e  ókori 
főváros  romjainál,  majd  a  Karmel  hegyen,  az 
ószövetségi  Illés  prófétára  emlékezve.  A  Bahai 
vallás  szentélye  meseszép  kertjével  kápráztato� 
el.  Végül  északi  irányba  tartva  fölkeressük  Akkót, 
amely  a  11‐13  századi  keresztes  korszak  utolsó, 
hatalmas  fellegvára  volt.  Innen  utazunk  tovább  a 
galileai  Tibériásba,  a  Genezáre�  tó  partjára,  ahol 
két éjszakát töltünk.

Harmadik  nap  Jézus  nyomában  jártunk.  Körbeutaztuk 
a  Genezáre�  tavat,  felkerestük  a  Yardenitet,  amely  a 
Jordán  folyó,  tóból  kiömlő  pontján  az  u.n.  alterna�v 
keresztelőhely,  majd  a  Boldogmondások  Hegyét. 
Kapernaumban  fölkerestük  a  Szen�öld  legszebb  ókori 
zsinagógájának  romját,  és  Péter  házát.  Hajóra  is 
szálltunk,  hogy  átéljük,  Jézusnak  és  tanítványainak 
élményét.  Végül  felutaztunk  a  Golán  fennsíkra, 
ahonnan  csodaszép  volt  a  kilátás  a  teljes  Genezare� 
tóra. 

Karmel hegy

Haifa

Genezáteri tó

Golán fennsík

Negyedik  nap  megálltunk  Kánában,  ahol  Jézus  első 
csodájára  emlékeztünk.  Názáretben  megnéztük  a 
Mária kútját, a Szent Gábriel templomot és az Angyali 
Üdvözlet hatalmas bazilikáját. Délután a Jeruzsálembe 
tartó  úton  megálltunk  az  Irgalmas  Samaritánus 
fogadójánál. 

Kapernaum

Caesarea
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Kána Zákeus fügefája

Az ötödik napon elindultunk Betlehembe. Felkerestük 
a  Pásztorok  mezejét,  a  Születés  Templomát.  A  Sion 
hegyen az Utolsó vacsora termét, Dávid király sírját. Az 
Olajfák  hegyének  lábánál  a  Getsemáné  kertet 
látoga�uk. 

Hatodik  nap  reggelén  az  utunk  Jerikóba  vezete�.   
Elizeus  forrásánál  az  ószövetségi  prófétára 
emlékeztünk, majd felnéztünk a Megkísértés hegyére, 
ahol  Jézus  40  napig  böjtölt  és  imádkozo�.  A  Zákeus 
történetből ismert eperfügefa ala� is megálltunk.  970 
méter mély szakadék fölö� fellibegőztünk Massadára, 
a  nagy  Heródes  épí�e�e  hatalmas  erőd  romjaihoz, 
amely  számunkra  a  legnagyobb  kaland  volt  ‐  42 
fokban  kősivatag.  Ezt  ellensúlyozta  a  fürdés  a  Holt‐
tengerben, tevékkel ékesíte� környezetben. 

Olajfák hegye Getsemáné kert

Holt tenger

Az  utolsó  napot  Jeruzsálemben  töltö�ük. 
Siratófal,  Tunel  –  program,  Bethesda  tava,  Via 
Dolorosa, Ker� Sír látogatása volt a program. 

Jerikó

Minden  meglátogato�  emlékhely,  minden  átélt 
élmény,  minden  személyes  beszélgetés 
gazdagíto�a életünket. 

Nagy Fruzsina

Massada Születés temploma

Ker� sír Ker� sír
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Az újság összeállítója és kiadója : Orbán Dániel

Szerkesztő: Megyeri József

Nyomda: Aktaprint Bt

Vasárnapi Isten�sztelet: Vasárnap délelő� 10 órakor.

Úrvacsorás Isten�sztelet: minden hónap utolsó 

vasárnapján.

Beszélgetések a hitről és a Bibliáról: Kedd 18:00‐kor. 

Fiatal felnő�ek bibliaórája: Szerda 19:00‐kor.

Sámuel i�úsági bibliaóra: Csütörtök 18:00‐kor.

Gyülekeze� bibliaóra: Péntek 17:00‐kor.

Állandó alkalmak

Házasságkötés

2019. október 12‐én fogadtunk hűséget egymásnak Isten 
színe  elő�,  a  Budapest‐Újpalotai  Református 
Templomban.  Rendhagyó  szertartás  volt,  hiszen  három 
református  lelkész  közösen  folyta�a  le  a  liturgiát,  mivel 
mindhárman  fontos szerepet  töltenek be az életünkben. 
Fogarasi  Gábor  a  gyülekezet  vezető  lelkipásztora, 
Magyarné  Balogh  Erzsébet  a  Református  Missziói 
Központ lelkész‐igazgatója, illetve Gimesi Zsuzsanna, aki a 
Rákospalota‐Újvárosi gyülekezetben  láto� el  lelkipásztori 
szolgálatot hosszú éveken keresztül.

Az  esküvőt  hosszú  előkészületek  és  rengeteg  imádság 
előzte meg.  Végig  számítha�unk  a  Család,  Barátok  és  a 
gyülekezet  segítségére,  támogatására.  A  szerete�eljes 
hangulat  és  a  Lélek  közelsége  mindvégig  erőteljesen 
érzékelhető volt. 

Ami  számunkra  külön  örömet  okozo�,  hogy  az  esküvőt 
követő  gratulációk  során  számtalan  pozi�v  visszajelzés 
érkeze�.  A  meghívo�ak  számára  egyrészt  nagy  élmény 
volt  maga  a  templom,  nem  csak  modernsége  és 
felszereltsége  mia�,  hanem  amia�  is,  mert  mindenki 
o�hon érezhe�e magát benne. Másrészt, nagyon kedves 
visszajelzéseket  kaptunk  a  gyülekeze�el  kapcsolatban  is, 

külön  kiemelte  valaki,  hogy  sosem  láto� még  olyan 
isten�szteletet,  ahol  lehetősége  van  az  egész 
gyülekezetnek együ� énekelni a modern énekeket. A 
gitáros  dalok  nagy  sikert  ara�ak,  főleg  a  fiatalabb 
generáció  körén  belül,  azok  is  szívesen  hallga�ák, 
akik egyébként nem járnak isten�szteletre.

Többet  szere�ünk  volna  egy  szokványos 
szertartásnál,  a  célunk  az  volt,  hogy  egyszerre 
legyen  esküvő,  dicsőítés  és  isten�sztelet.  A 
visszajelzések  alapján  ez  meg  is  valósult,  aminek 
nagyon örülünk, és amiért nagyon hálásak vagyunk 
mind a lelkészeknek, mind a gyülekezetnek.

Elsősorban  azonban  Istennek  adunk  hálát  a  sok 
áldásért,  amit  megtapasztalha�unk  az  esküvőt 
megelőző időszakban, az esküvő során, és azóta is.

Viki & Peti




