
„Az Ige testté lett” (János evangéliuma 1,14)

Napjainkban a szép szavak elengedhetetlenül hozzá tartoznak a 
csomagoláshoz, sőt erre lehet, már túlságosan is vigyázunk. Úgy tűnik, jó 
tanácsot adni, ellenvéleményt kifejteni, sőt, talán még megszólalni sem 
szabad, ha az csak elgondolható is, hogy bárki érzékenységét sértheti. Pedig 
ezzel a szép szavak értéke is gyakorlatilag a nullával lesz egyenlő, hiszen 
úgyis csak azokat szabad kimondani…

Az ószövetségi próféták még nem tudtak erről a szabályról és 
„csomagolatlanul” mondták ki Isten véleményét a dolgokról… Ugyanakkor 
szép ígéreteket is festettek a jövőről, Isten közbeavatkozásáról, jelenlétének 
áldásairól, az igazság, szeretet, béke eluralkodásáról a földön. Igaz, hogy 
ezek csak ritka gyöngyszemek a sok bíráló, elítélő ige közt, de – valljuk meg 
– leginkább csak ezekért a gyöngyszemekért vesszük a fáradságot ezeknek 
a könyveknek az olvasására. Lehet, hogy így volt ez a Jézus korabeli zsidók 
közt is? Ők ugyanakkor azt is gondolhatták, szép dolog az Isten sok ígérete, 
hogy eljön, és mindent jóra változtat, de ez soha nem következhet be a valós 
emberek megrögzött hibái miatt… És mivel ezek a megrögzöttségek 
változatlanok maradtak, észre sem vették, hogy Isten eljött közéjük… 
Mennyivel könnyebb nekünk soksok évszázad távolából észrevenni, hogy mi 
mindent nem lehet ma már csak úgy „csomagolatlanul” megtenni, amit az 
ókorban még lehetett, és milyen ravaszságokba kell burkolózni ma a 
kísértőnek, ha bármi rosszra rá akarja venni az embereket, főleg itt, a 
keresztény gondolatokon felnőttek között. Mi már így sokkal könnyebben 
láthatjuk Jézusban az Isten eljövetelét.

Nagy felfedezés volt egy Jézus korabeli zsidóknak rájönni: a próféták 
ígéretei nem csak gyönyörűséges szavak voltak. Isten egyszer csak tényleg 
eljött közéjük. Méghozzá a kendőzetlen valóságba, istállóstul, farizeusostul, 
Júdásostul, Péterestül, kereszthalálostul. És éppen itt nyilvánult meg a 
türelme, gyógyítása, bíztatása, felháborodása, megbocsátása.

Kellenek hát ma is a szép szavak – csak lehet, hogy nagyobb hatásuk 
lenne „gyöngyszemként”, soksok kendőzetlen vélemény megvitatása közt! 
Ám az ünnepi szép szavaknál is sokkal nagyobb a hatása a szép gondolatok 
hétköznapi testet öltésének:

Amikor rengeteg teendőnk közt is türelemmel fordulunk a minket 
megszólítókhoz. Amikor a bajban és mélységekben lévőhöz nem az elítélés, 
hanem a felemelés szándékával nyúlunk. Amikor a nehézségek árjával 
szembesülve is a reménység mosolyát tudjuk küldeni környezetünknek.

Kéri Tamás lelkipásztor

Áhítat
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Áldott ünnepet és áldott hétköznapokat kíván szeretettel:
Kéri Tamás lelkipásztor és családja, Kósa Márk lelkipásztor,

a presbitérium és a szerkesztők

Karácsonyi főgondnoki köszöntő

KEDVES TESTVÉREK!

A karácsony annak a bizonyosságnak a képe, hogy Isten előbb 
szeretett minket. A jel akkor ez volt: „Találtok egy kisgyermeket.” Most nem a 
kisgyermek Jézust kell keresnünk, hanem azt a Krisztust, aki legyőzte a 
halált. Jézus úgy jött el, mint küldött. Az Atya küldte Őt a világba, amely 
elfordult és elszakadt Tőle; a világba, amely tele volt és van ma is 
erőszakkal, erkölcstelenséggel, gyűlölettel. Ezt a világot szánta meg Isten. 
Bárcsak megértené ezt a ma bűnében vergődő ember! A karácsony arról 
beszél, hogy Isten szeretettel lehajolt hozzánk, lehajolt értünk. Becsüljük 
meg ezt az isteni kegyelmet, irgalmat! A karácsony Isten szeretetéről beszél. 
Szíve ma is nyitva áll előttünk. Ma is hív minden embert a vele való 
közösségbe. Újjászül Lelkével, vigasztal, gyógyít... Leírhatatlanul szeret 
azzal a szeretettel, amely soha meg nem fogyatkozik. Viszonozzuk ezt a 
szeretetet hálával, engedelmességgel és dicsőítéssel!

Sorakozzunk azok közé, akik reménységgel várják Őt!

Így kívánok élő reménységet, áldott karácsonyi örömidőt, bensőséges 
Krisztusvárást és egy békés, Isten kegyelmével és áldásaival teljes 2023as 
esztendőt minden kedves Testvéremnek.

Holik Attila főgondnok

A presbiterválasztásról
A magyarországi református gyülekezetek 6 évente presbitereket 

választanak, 2023 lesz újra a presbiterválasztás éve. Egyházi 
törvénykönyvünk – többek között – a következőket mondja a presbiterekről:

(1) A presbitérium az egyházközség vezető testülete, lelki és anyagi életének 
sáfára.

(2) A presbitérium hatáskörébe tartozik:
a) szervezi és felügyeli az istentiszteleti, missziói és lelkigondozói 
feladatokat,
b) szervezi a gyülekezeti és intézményes diakónia (segítségnyújtás) 
gyakorlását (...)
e) a gazdálkodásról szóló egyházi törvény alapján kezeli az egyházközség 
ingó és ingatlan javait.
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E vezető testület hol látható módon, hol a háttérben folyamatosan végzi 
munkáját, így tud a gyülekezet szervezett intézményként működni. A jövő évi 
választásra előre készülve kérünk minden Testvérünket, hogy imádságos 
szívvel gondolkodjon a következőkről:

Kik azok a tagjai a gyülekezetünknek, akiket hitük, elkötelezettségük, 
eddigi szolgálataik alapján szívesen látnának a következő presbitériumban?
Indítjae Isten Szentlelke arra, hogy a jövőben konkrét vagy folyamatos 
szolgálatokat vállaljon közösségünkben? Amennyiben jelölnék, elvállalnáe 
ezt a tisztséget a mi Urunk Jézus Krisztus örömére és gyülekezetünk 
épülésére?

A vállalás és elhívás során mérlegelendő, hogy a jövőben tude áldásos 
időt szánni gyülekezeti életünk szervezésére, szolgálatokban, lelki 
közösségünkben jelen lenni és jó szívvel bekapcsolódnia aktuális 
gyülekezeti, egyházi életünkbe. Presbiternek lenni megtiszteltetés.

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít!” (Fil 4,13)

A Presbiterek Kiskátéja című könyvecskéből tanultam meg, hogy a 
presbiter szó régen a nép, a „nyáj”, illetve az ősegyházban inkább a 
gyülekezet „véneit”, azaz bölcseit jelentette. (Természetesen a „vének” szó itt 
a hölgyekre nem vonatkozik, mert mint tudjuk, a nők nem öregszenek, de a 
bölcsességük miatt nekik is helyük van a presbitériumban!) Egyszóval ezek a 
bölcsek segítették az igehirdetők munkáját és segítették egybetartani a 
„nyájat”, illetve a gyülekezetet. Vagy másként kifejezve, a Biblia úgy beszél 
róluk, mint „Elöljárók az Úrban” (1Thessz 5,12), így fel vannak ruházva 
vezetői felelősséggel. Ma már ebben a vezetői szolgálatban helyt kapnak a 
hitük gyakorlásában érett nők és férfiak egyaránt, s – nagy örömünkre – 
velük együtt a fiatalabb nemzedék tagjai is. Gondolnunk kell arra is, hogy Pál 
apostolnak nemcsak az idősebb emberek voltak a munkatársai, hanem az 
ifjú Timóteusok is, akik bizony nagyon sokat dolgoztak egyegy gyülekezet 
előmenetelén. Így együtt, mi presbiterek hozzá kell, hogy járuljunk 
egyházunk szolgálatához, küldetéséhez, fennmaradásához és további 
fejlődéséhez, felemelkedéséhez.

Akiket most majd megválaszt a gyülekezet, ne csak úgy tekintsék 
magukat, mint „példaképei a nyájnak” (1Pt 5,3), ahogyan a Biblia mondja, 
hanem egyben a gyülekezet „sáfárai”nak (Tit 1,7; 1Kor 4,2) és „őrállói”nak 
is! (Ez 33,2) Ezt én így fogom fel, és így tudom megérteni Pál apostol szavait 
is, és ezzel az igével zárnám gondolataimat: „Viseljetek gondot azért 
magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká 
tett, az Isten Anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon 
vérével szerzett” (ApCsel 20,28). Gyülekezetünk bizalmát és támogatását 
megköszönve, Isten áldását kérem lelkipásztoraink és a választandó 
presbitérium együttes szolgálatára!

Holik Attila főgondnok
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„ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá,
hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek 

Jézus Krisztus által.” (1Péter 2,5)

KEDVES TESTVÉREK!

Gyülekezetünk fennállásának hosszú ideje alatt igen sok nehézségben 
és áldásos örömben részesülhetett testvéri közösségünk. A gyülekezeti tagok 
lehetőségeikhez képest, fizikai erejüket sem kímélve vettek részt a templom 
építésében, fenntartásában. Ez idő alatt mindig voltak olyan elhívott 
lelkipásztorok, tettre kész presbiterek és hűséges gyülekezeti tagok, akik 
imádságukban, tetteikkel, életük bizonyságtételével hordozták a 
gyülekezetet. Hitték azt, hogy Isten akaratából áll e helyen a templom, az Ő 
akarata, hogy CsepelKözponti református gyülekezet legyen. Az ő hitük és 
tettrekészségük nélkül nem lehetnénk ma itt. Személyük, nevük az eltelt 
súlyos évtizedek alatt mármár feledésbe merült, ám mégis itt vannak 
közöttünk. Munkájuk és imádságuk beépültek a templom falaiba. Hálával és 
köszönettel tartozunk hűségükért, és imádkozhatunk, hogy méltó 
örökösökként tovább tudjunk szolgálni ezen a helyen.

Ma már természetesnek vesszük, hogy van templomunk, hogy 
vasárnapról vasárnapra felhangzik Isten igéje. Pedig mindez nem 
természetes, nem magától értetődő! Bár feladataink nem mérhetők a 
templomépítő elődeinkéhez, a munka, az aratni való most is sok, a 
munkások száma éppen hogy elégséges. Ezért kérem azokat a testvéreket, 
akiket gyülekezeti szolgálatra indít Isten Szentlelke és bekapcsolódnának a 
gyülekezet szolgálóinak közösségébe, keressenek engem, a presbitérium 
tagjait vagy a gyülekezet lelkipásztorait. Építsük közösen gyülekezetünket! 
Szeretném kérni a testvéreket, hogy a gyülekezetre, mint lelki otthonukra 
tekintsenek. Hordozzák imádságban a gyülekezet lelkipásztorait, szolgálói 
közösségét, az igehirdetéseket és a hétközi igei alkalmakat, a gyermek és 
ifjúsági munkát. Lehetőségük szerint vegyenek részt ezeken, hiszen értünk, 
a mi lelki épülésünkre szolgálnak. Míg a vasárnapi igehirdetés a tágabb 
gyülekezet közös ünnepe, a hétköznapi alkalmakon lehetőség van kisebb 
csoportokban megosztani egymással igei látásunkat, személyesebbé tenni 
kapcsolatainkat és egymás által építeni hitünket.

Végezetül szeretném kifejezni köszönetemet annak a szolgáló 
közösségnek, akik egész évben hűségesen köztünk voltak, imádságban 
hordozták a gyülekezetet vagy a közösségünkért végzett szolgálataikkal, 
adományukkal járultak hozzá gyülekezetünk fenntartásához, épüléséhez.

Szeretnék köszönetet mondani azoknak a testvéreknek is, akik 
alkalomról alkalomra hűségesen írnak a gyülekezeti újságba, gondolataikkal 
gazdagítva minket. Ugyanakkor bátorítanám a kedves testvéreket, olvasókat, 
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hogy osszák meg velünk, mit gondolnak a világról, Istenről. Minél többen 
készítenénk, annál gazdagabb lenne Gyülekezeti híradónk. Tarkán szép a 
mező, ahogy a közmondás mondja, így a híradónk is akkor lesz igazán jó, ha 
több látásmód találkozik benne. Szeretnénk azt is, ha testvéreink, olvasóink 
valamilyen formában eljuttatnák véleményüket az újságról. Nagyon kevés 
visszajelzést kapunk, így nem tudjuk, mi jó, mi nem, min kéne változtatni. 
Köszönettel, a szerkesztők nevében is:

Holik Attila főgondnok

Gyülekezeti élet ‑ Konfirmáció

HITRE JUTÁSOM TÖRTÉNETE

2022. november 27én konfirmációs 
fogadalmat tettem és első ízben vettem úrvacsorát 
– 28 évesen. Joggal lehet mondani, hogy későn érő 
típus vagyok. A szertartás alatt Pál apostol 
Rómaiakhoz írt levelének részlete járt a fejemben. 

„Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és 
ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok 
az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! 
(Róm 11:33)

Valóban kikutathatatlanok, hiszen álmomban sem gondoltam volna, 
hogy az a gyönyörű doktornő, akivel még a COVIDjárvány alatti tartalékos 
katonai szolgálatomkor ismerkedtem meg a Rókus Kórház oltópontján lesz a 
kedvesem, és azt még kevésbé, hogy ő általa a hit útjára is rá fogok lépni.

Aztán a jó kedélyű reggeli beszél
getések közepette Kéri Tamás tiszteletes 
Úrral és Holik Attila főgondnok Úrral az is 
kiderült, hogy pont gyülekezetünk temp
lomában kereszteltek meg még 1994ben.

Ha idővel is, de minden a helyére 
kerül, és visszatekintve minden értelmet 
nyert.

Hálás vagyok neked, Anitám. Hálás vagyok a bölcsességedért, 
Istenem. Soli Deo Gloria.

Nagy Simon
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A HÁZASPÁROS BIBLIATANULMÁNYOZÓ SOROZATRÓL

Az elmúlt hónapokban a gyülekezet által házaspároknak szervezett 
alkalmakon vehettünk részt, erről szeretnék röviden beszámolni.

Négy bibliai házasságot tanulmányoztunk:

Szeptember 18án Mózes szülei – reménység a szorító helyzetekben 
(2Móz 2:110)

Október 16án Akvila és Priszcilla – egy befogadó házaspár 
(ApCsel 18:14)

November 13án Aháb és Jezabel – a rosszul felfogott szövetség 
(1Kir 21:116)

December 4én Zakariás és Erzsébet – meghallgatott imádság 
(Lk 1:525) címmel.

Az alkalmakon tanítást hallhattunk a fenti házaspárokról és az 
életükben bekövetkezett eseményekről, megvizsgáltuk, hogy miben 
követendő, vagy épp nem követendő valamely példa.

Ezután a felolvasott Igéhez kapcsolódóan előkészített kérdéseket kis 
csoportokban beszéltük meg. A beszélgetéseken olyan témákat érintettünk, 
melyek alkalmasak voltak meglátásaink, tapasztalataink, bizonyságaink 
megosztására. Ezek az alkalmak segítségünkre voltak meglátni magunkban 
azokat a területeket, amelyekkel kapcsolatban még fejlődni szeretnénk és jó 
volt átélni azt, hogy egymás tapasztalataiból is tudunk tanulni, jobban 
megérthetjük, megismerhetjük egymást, és még magunkat is.

Számomra Mózes szülei példája volt az, amely leginkább erőt adott. 
Olyan hívő emberek voltak, akik az ijesztő körülmények – a Fáraó gonosz 
törvénye – ellenére is Istenre hagyatkoztak. Az Ő törvényeit tekintették 
életükben elsődlegesnek és annak megfelelően, hitük szerint cselekedtek. 

Együtt hoztak döntést Istenben bízva és Isten hűsége nyilvánvalóvá lett 
életükben.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a szervezést és tanítást, és 
örömmel várjuk a folytatást.

Egy testvérnő

Gyülekezeti élet
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2022 áprilisában „ifitérium” néven kezdődött egy, az ifjúsági élet és 

szolgálat felelevenítésére irányuló rendszeres alkalom, amelynek 
létrehozását a gyülekezet presbitériuma is támogatta. Az alkalom célja, hogy 
az ifjúság tagjai mind elmondhassák ötleteiket a közösségi élet javítására, 
észrevételeiket az ifjúsági bibliaórákról, és együtt kereshessék a szolgálati 
lehetőségeket a gyülekezeten belül. Az ifitérium állandó résztvevői a már sok 
éve az ifibe járó rangidős fiatalok, valamint Kósa Márk és Kéri Tamás 
lelkészek. 

Az alkalmakhoz bárki csatlakozhat, amire példaként szolgál, hogy 
fiatalabb ifisek és presbiter testvérek is részt vettek már az összejöveteleken, 
illetve jelezték érdeklődésüket. Az alkalmak időpontjait mindig közösen 
határozzuk meg, hogy minél többen ott tudjunk lenni. Novemberben már az 
ötödik ifitériumi alkalom történt meg és ezen alkalmak eredménye is jól 
látható. Legfontosabb talán, hogy az ifjúsági bibliaórák tartását – egyenlően 
elosztva egymás között – változatosan valósítjuk meg, hiszen énekes, 
imádkozós, bibliatanulmányozós és csoportbeszélgetéses alkalmak is 
vannak, valamint időrőlidőre a gyülekezet egyegy tagját is meghívjuk 
bizonyságtételre. A hatások különböző események szervezésében is 
meglátszanak, például az ifjúsági tábor szervezésében vállaltunk a 
korábbinál nagyobb szerepet. A gyülekezet az ifjúság aktívabb 
közreműködését tapasztalhatta a pünkösdi hálaadó alkalom vagy a 
rendszeresnek szánt istentisztelet utáni szeretetvendégség során is. Az 
ifitérium hosszú távú célja az, hogy a fiatalok együtt fejlődhessenek hitben, 
szolgálatban, szervezésben és közös problémamegoldásban, felkészülve 
ezzel a gyülekezetben később betöltendő szerepükre. 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy megáldotta kezdeményezésünket!

Nagy Bálint

BÚBÁNATVÖLGY, 2022. OKTÓBER 29.

Október 29én, szombaton kirándulásra hívtuk gyülekezetünk tagjait az 
Esztergom melletti Búbánatvölgybe. Bár nem volt verőfényes napsütés, az 
időjárás épp megfelelő volt ahhoz, hogy teleszívjuk a tüdőnket friss őszi 
levegővel.

A csapat egy részének extra izgalmakban is része lehetett: egy 
magaslati pontról sokan a rövidebb, de cserébe sokkal meredekebb úton 
ereszkedtünk le. Az ekkor szerzett kalandokat és emlékeket még sokáig 
emlegettük.

Gyülekezeti kirándulás
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A kirándulás lehetőséget teremtett arra is, hogy a fiatalabb és idősebb 
generációk tagjai kapcsolódhassanak egymással és minőségi időt 
tölthessenek el együtt. Üdítő élmény volt egy mozgalmas programmal 
kezdeni a négynapos hosszú hétvégét.

Szalontai Balázs

Képekben: 



1.) 2020. március közepe óta minden vasárnap 10 órától online közvetítést 
is tartunk az istentiszteletről, így a testvérek gyülekezetünk hivatalos 
Facebookoldalán (www.facebook.com/bcskre, BudapestCsepelKözponti 
Református Egyházközség), a számítógép képernyői előtt ülve is 
meghallgathatják az igehirdetéseket.
Ajánljuk a testvérek figyelmébe a refcsepel.hu honlapot is, ahonnan már 
évek óta elérhető és meghallgatható a korábbi istentiszteletek hanganyaga, 
és tájékozódhatunk a gyülekezet életéről is.

2.) Reformációheti alkalmainkat október 2631ig, szerdán, csütörtökön, 
pénteken és hétfőn tartottuk a kerület protestáns gyülekezeteinek 
részvételével.

3.) Október 29én, szombatra egész napos kirándulást szerveztünk a 
gyülekezet számára, az Esztergom melletti Búbánatvölgybe, melyen mintegy 
30 fő vett részt – a kisgyermekektől kezdve egészen az idősebb korosztályig.

4.) Október 30án, vasárnap istentisztelet után a fiatalok tea és süti melletti 
beszélgetésre hívták gyülekezetünk tagjait a templomkertbe, hogy kötetlen 
beszélgetés mellett jobban megismerhessék egymást. 
Az október 30i perselypénzt elküldtük az egyházkerületnek, mellyel a 
RásonysápberencsRásonyi Református Egyházközség Árpádkori műemlék 
templomának újjáépítéséhez járultunk hozzá.
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5.) Az elmúlt időszakban október 13án és november 12én tartottunk 
presbiteri gyűlést. Elöljáróink több fontos kérdést vitattak meg, így – többek 
között – szó esett épületeink energiaellátásának felülvizsgálatáról, a 
beosztott lelkészi bérlakásról, az egyik csepeli általános iskolában induló 
római katolikusreformátus osztályról, valamint a templomtorony felújítási 
munkáiról.
Ezúton is tájékoztatjuk a testvéreket, hogy az 5 évre kapott bérlakást az 
önkormányzat 2022. november 22én adta át Kósa Márk beosztott lelkész 
számára, szolgálati lakás céljára. Megtörtént a közműszolgáltatókkal való 
hivatalos ügyintézés is, az esedékes bérlői díj kifizetése, valamint a lakás 
kifestése és a szükséges eletromoshálózati felújítás.
Örömmel jelezzük azt is, hogy a Budapest XXI. Kerületi  Széchenyi István 
Általános és Kéttannyelvű Általános Iskola jövő év szeptemberétől 
keresztény / keresztyén (félig római katolikus, félig református) osztályt indít, 
melyhez várja az elkötelezett tanítókat. Kérjük ehhez a testvérek további 
imádságát és segítségét!
Tájékoztatjuk a testvéreket arról is, hogy december elején – egyházmegyei 
támogatásból – megtörtént a templomtorony 2. szintje járófelületének 
felújítása.

6.) November 13án és december 4én, vasárnap 16 órától tartottuk 
házaspárjaink számára Bibliatanulmányozó sorozatunk idei utolsó két 
alkalmát.

7.) November 19én, szombat délelőtt nagytakarítást tartottunk a 
gyülekezeti ház felső szintjén. Ezúton is köszönjük ezen alkalmon résztvevő 
testvérek munkáját! 

8.) November 20án, vasárnap 10 órától Kékkeresztes istentisztelet 
tartottunk, melyen a csepeli csoport vezetője, Ordasi Zoltán szolgált 
igehirdetéssel, és két kékkeresztes csoporttag osztotta meg velünk Isten 
általi szabadulása történetét. Köszönjük a szolgálatukat és áldást kívánunk a 
csoport valamennyi tagjának életére!

9.) A november 27i istentiszteleten tett konformációi fogadalmat és vett 
először úrvacsorát Nagy Simon Aladár konfirmandus testvérünk. Isten 
áldását kívánjuk életére és szeretettel fogadjuk őt gyülekezetünk tagjaként.

10.) Novemberben megkezdődtek a jövő évi presbiterválasztás előkészítő 
alkalmai.

11.) December 4én az istentisztelet után szeretetvendégséget tartottunk a 
templom előcsarnokában. Ezúton is köszönjük a finom házi süteményeket a 
készítőknek! 

12.) A Pathmosz Alapítvány idén is támogatta a gyülekezet rászoruló tagjait 
karácsony alkalmából. December 11én, vasárnap az istentisztelet után 16 
család, illetve egyedülálló kapott pénzbeli támogatást. 

12 HÍREK



Ezúton is köszönjük a gyülekezet tagjainak erre a célra adott felajánlásait!
A Református Szeretetszolgálat is támogatta gyülekezetünk rászorulóit: 23 
db tartós élelmiszercsomagot oszthattunk ki közöttük.

13.) Szintén december 11én, vasárnap 16 órától adventi családi délutánt 
tartottunk a templomban. Az alkalomra rövid műsorral és énekekkel készültek 
hittanos gyermekeink, majd a szokásos csillagkeresésre és 
kézműveskedésre is sor került a gyülekezeti teremben.

14.) December 13án, kedden 17,30tól tartotta karácsonyi ünnepségét a 
Csepeli Kékkereszt Csoport. Az alkalom a KromatioCanto énekkar 
karácsonyi műsorával kezdődött a templomban. A koncert után Kéri Tamás 
lelkipásztor hirdetett Igét. Az alkalom szeretetvendégséggel folytatódott a 
gyülekezeti teremben, ahol a kötetlen beszélgetés mellett az elmúlt esztendő 
eseményeinek fényképes áttekintésére is sor került.

15.) December 15én, csütörtökön 17 órától az Eötvös József Általános 
Iskola és a Zöldalma Kórus karácsonyi hangversenyét hallgathattuk meg 
templomunkban. Színvonalas, teltházas eseményen vehettünk részt, amelyet 
ezúton is köszönünk a kórustagoknak, és további áldást kívánunk életükre!

16.) Az Olajág Idősek Otthonának lakói december 20án, kedden 9 órától 
karácsonyi ünnepségen vehettek részt, melyen Kéri Tamás lelkipásztor 
hirdetett Igét és gyülekezetünk fiataljai is szolgáltak.

17.) December 20án, 21én és 22én, kedden, szerdán és csütörtökön 18 
órai kezdettel úrvacsoraelőkészítő istentiszteletet tartottunk a gyülekezeti 
teremben.

18.) December 24én, szombaton 14 órától ünnepkezdő áhítaton vehettünk 
részt, szintén a gyülekezeti teremben.

19.) December 25én és 26án, vasárnap és hétfőn, karácsony I. és II. 
napján 10 órától úrvacsorás istentiszteletet tartunk a templomban.

20.) Az elmúlt időszakban megkereszteltük Huang Hang és Sipos Dóra 
Edvárd, Eugén és Ezra nevű fiúgyermekeit, valamint Vida Szűcs Kálmán és 
Hódosi Edina Márk nevű fiúgyermekét. Családi ünnepség keretében 
kereszteltük meg Rácz György és Forgács Katalin Zselyke Lilien nevű 
leánygyermekét, Filep Katalin Tamás Károly nevű fiúgyermekét, Forgács 
János és Rácz Szilvia Dzsasztin Miklós nevű fiúgyermekét, valamint Farkas 
Gábor és Tejfel Tímea Rubina Jázmina nevű leánygyermekét.
Szentlélek segítse a családokat a gyermekek keresztyén hitben való 
nevelésében!

21.) December 23án, 50. házassági évfordulójuk napján templomunkban 
erősítette meg házassági fogadalmát Imre Sándor és felesége, Varga Margit, 
gyülekezetünk kedves tagjai. Az Úr áldása legyen további életükön is!
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22.) Az elmúlt időszakban vettek végső földi búcsút szerettei Csató 
Sándortól (†81), Szatmári Sándortól (†58), Klepfer Gyulától (†72), Kardos 
Istvánné sz. Gavlucz Ilonától (†85), Lozsi Gábortól (†78), Lubinák Béláné sz. 
Déska Margittól (†85), Baranyai Istvánné sz. Balogh Máriától (†89), Horányi 
Miklóstól (†69), Szőke László Jenőtől (†74), Neacsu Mira Szófia 2 év 7 
hónapos kisleánytól, Polgár Vilmosné sz. Répási Erikától (†71), Primoziné 
Faragó Rozáliától (†57), Gábor Zsuzsannától (†70), Bíró Katalintól (†60), 
Czibere Istvántól (†66), Lakatos Páltól (†75), Mogyorósi István Lajostól 
(†80), Józsáné Nagy Erikától (†69), Varga Béláné sz. Biró Iréntől (†80), 
Belinszki Zoltán Károlyné sz. Balogh Borbálától (†75) és Glonczi Gyulától 
(†72).
Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy gyüle
kezetünk régi szeretett tagja, Szilvási Kálmánné (sz. Kertész Borbála) 
december 21én, életének 87. évében elhunyt. Temetése 2023. január 25én 
lesz a Csepeli temetőben
Szentlélek vigasztaló kegyelmét kérjük szeretteik számára – ahogy az Ige 
mondja: „Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a sebzett 
lelkeket.”

23.) December 31én, szombaton 18 órakor év végi hálaadó istentiszteletet 
tartunk a gyülekezeti teremben, utána közös vacsorát tervezünk – aki 
szeretne ezen részt venni, kérjük, mielőbb jelezze a lelkészi hivatalban!

24.) 2023. január 1jén, vasárnap 10 órától újévi istentiszteletet tartunk, 
szintén a gyülekezeti teremben.

25.) Az ökumenikus imahét alkalmaira 2023. január 15től kerül sor. A 
pontos időpontot és a helyszíneket hirdetni fogjuk.

26.) A felnőttek számára januárban indulnak a konfirmációelőkészítő 
alkalmak. Az időpontokat a jelentkezőkkel közösen fogjuk egyeztetni.

27.) 2023ban két alkalommal tervezünk gyülekezeti hétvégét tartani: 2023. 
május 47ig Balatonszárszón, az SDG konferenciaközpontban és 2023. 
szeptember 13ig Mátraházán, a Református Konferenciaközpontban. 
Kérjük a testvéreket, hogy – az iratterjesztésben vagy a lelkészi hivatalban – 
már most jelezzék részvételi szándékukat! 

28.) Szeretettel kérjük és várjuk azon testvérek jelentkezését, akik akár 
csak néhány alkalommal vállalnának kisebb feladatokat, melyek az 
istentisztelet körül szükségesek. Jelentkezni az iratterjesztésnél, vagy 
hétköznaponként a lelkészi hivatalban lehet.

29.) Kéri Tamás és Kósa Márk lelkipásztor folyamatosan végzi a gyülekezeti 
tagok látogatását. Aki mielőbb szeretné e látogatást, kérjük, jelezze a lelkészi 
hivatalban!

30.) Szeretettel ajánljuk az iratterjesztést a testvéreknek. Szívesen segítünk 
adott témájú keresztyén könyv kiválasztásában, megrendelésében is. 
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ZÁRÁS
GYÜLEKEZETI ALKALMAK

Minden alkalmat a járványügyi előírások betartásával tartunk meg.

HÍREK

Gyengén látó testvéreink sok kötetes, nagy betűvel szedett Újszövetséget is 
kölcsönözhetnek az iratterjesztésből. Vásárolható jövő évi bibliaolvasó 
kalauz, Kálvin Kalendárium, valamint református falinaptár. Kaphatóak 
karácsonyi ajándéknak alkalmas könyvek, egyéb olvasnivalók és szép 
képeslapok is. Továbbra is kapható a Zsinat által összeállíttatott új 
énekeskönyv.

31.) A templom bejáratánál elhelyezett imaládába szeretettel fogadjuk az 
imakéréseket és a hálaadásokat.

32.) A Pathmosz Alapítványt gyülekezetünk egyik régi kedves tagja hozta 
létre gyülekezetünk sokrétű támogatása céljából. Bizonyos támogatásokat 
csak, mint civil szervezet kaphatunk meg – az alapítványon keresztül. Az 
alapítványnak azonban ehhez aktív tagsággal kell rendelkeznie. Ehhez 
szükséges a dokumentált önkéntes munka és a rendszeres pénzadomány, 
ezért kérjük a testvéreket, hogy aki csak teheti, évente legalább egyszer 
támogassa alapítványunkat!

33.) Köszönjük és kérjük továbbra is a céladakozást beosztott lelkészünk 
számára, hogy fizetését hosszú távon biztosítani tudjuk.

34.) Kérjük a testvéreket, hogy amennyiben változás történt a Választói 
névjegyzékben szereplő adataikban, jelezzék azt az iratterjesztésben vagy a 
lelkészi hivatalban. Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra is, hogy a jövő 
évben esedékes presbiterválasztáson csak azok jogosultak szavazásra, akik 
idén fizettek egyházfenntartói járulékot.
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A GYÜLEKEZET FOLYÓSZÁMLA SZÁMA:
Bp.Csepelközponti Ref. Ek.  1172102620334846 (OTP)
Pathmosz Alapítvány  1172100220014933 (OTP)

LELKIGONDOZÓI BESZÉLGETÉS
Időpontot egyeztetni személyesen lehet az alkalmak előtt vagy után,
vagy telefonon (a fenti vezetékes vagy mobil számon)

KÖNYVKÖLCSÖNZÉS
Minden szerdán a bibliaóra előtt és után, 
valamint minden vasárnap istentisztelet után a 
Babajátszóban (gyülekezeti ház, emelet)

A gyülekezet életével kapcsolatban cikkírók jelentkezését szívesen fogadjuk. 
A jelentkezőket a lelkészi hivatalba várjuk.

„Igazságodat nem rejtem el szívem mélyén, hanem elbeszélem hűsége
det és szabadításodat. Nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a 

nagy gyülekezet előtt.” (Zsoltárok 40,11)
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Kiadja: BudapestCsepelKözponti Református Egyházközség 

(1211 Budapest, Károli Gáspár u. 13.)
Felelős szerkesztő: Kéri Tamás

Szerkesztők: Macskási Csilla, Kerekes Tamás
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Hétfő:  1617 óra között
Szerda: 913 óra között 
Péntek: 911.30 óra között 

Tel.: 0617809383,
Mobil: 06307302129 (Kéri Tamás), 06309109643 (Holik Attila)
Email: keritamas1962@gmail.com, holikattila1963@gmail.com
Honlap: www.refcsepel.hu, www.pathmosz.hu

Gyülekezetünk Facebookoldala: www.facebook.com/bcskre

Minden hó utolsó hetében a szerdai bibliaórán 
készülünk a hónap végi úrvacsorára, nagyobb 
ünnepek előtt – a vírushelyzet elmúltával – szerdán, 
csütörtökön és pénteken is úrvacsoraelőkészítő  
istentiszteletet tartunk. Az azt követő vasárnap, illetve 
ünnepnap megterítjük az Úr szent asztalát. Az 
előkészítő bűnbánati istentiszteletek 18 órakor 
kezdődnek.
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