
„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” 
(2Kor 12,9)

Pál ebben a részben egy nagyon szép, vigasztaló üzenetet kap arról, 
hogy Isten mindig vele lesz, és sosem fogja őt elhagyni.

A mi gyengeségünk is legalább ilyen értékes, mert helyet készít Isten 
erejének. Annak, hogy tudjon a mi életünkben is munkálkodni. Soha nem 
ismertük volna fel, mekkora ereje van a kegyelemnek, ha nem éreznénk a 
mindennapokban előjövő gyöngeségeinket.

Pál áldja az Urat a testébe szúrt tövisért és a megpróbáltatásokért, mert 
tudja, hogy ezek hajtják őt közelebb Istenhez. Amikor Pál megkapta ezt az 
üzenetet, végtelen öröm tölthette el a szívét az Igét olvasva.

És ugyanígy hozzánk is szól: Elég neked Isten kegyelme! Tudod jól, 
hogy elég! Úgy, ahogy az óceán elég a halaknak és a kék ég a madaraknak. 
A mindenható Isten kielégíti a legnagyobb szükségeinket is, akkor is, ha épp 
megpróbáltatások közepén vagyunk. Ő az, aki fent tartja az eget és a földet, 
ezért neki semmiség az, hogy erőt adjon nekünk, mikor éppen erőtlenek 
vagyunk.

Hagyatkozzunk hát Istenre és az Ő kegyelmére! Ha nem veszi le rólunk 
a keresztet, a bajokat, ad elég erőt annak elhordozására! Erejével addig 
segít, és tovább is, amíg ki nem kerülünk a kísértésekből és a 
nyomorúságokból. Azért jobb, ha Isten erejével együtt küzdünk a 
hétköznapjainkban attól, mikor csak a sajátunkra hagyatkozunk, mert 
egyedül nem tudunk szembenézni a ránk törő nehézségekkel. Viszont ha 
még kisebb erőnk lenne, mint most, akkor is diadalmaskodnánk Krisztus 
segítségével, aki megerősít minket!

Ősszel elkezdődnek gyülekezetünkben is a konfirmációs alkalmak. 
Fontos felidéznünk, mi is a konfirmáció, és hogyan is kapcsolható hozzá 
Isten megőrző kegyelme. Egy felfedező úthoz hasonlítjuk, melynek során 
megismerjük református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, 
valamint az egyház Urát, Jézus Krisztust. Így a hitre jutás alkalma lehet egy 
ilyen alkalom is a fiatalság számára, és akkor már maguk is felfedezhetik, 
felismerhetik Istennek ezt a fajta gondviselését a saját életünkben. Isten Igéje 
a Szentlelke által elhívja a világból az Övéit, majd újra és újra megerősíti a 
benne bízók hitét, egész életét és rajtuk keresztül egyházunkat is. 
Imádkozzunk az őszinte megtérésekért, és a szívből fakadó konfirmációs 
fogadalmakért!

Kósa Márk János lelkipásztor
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HITTANOS TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET
2022. SZEPTEMBER 11.

„Olyan az Úr kezében a király szíve, 
mint a vízfolyás, oda irányítja, ahová akarja.”

(Példabeszédek könyve 21,1)

2022. szeptember 11én hittanos tanévnyitó istentiszteletre hívtuk 
templomunkba gyülekezetünk hittanos gyermekeit és szüleiket. Az alkalmon 
bemutatkoztak hitoktatóink és egy kedves műsorral és énekléssel is 
készültek, melybe a gyerekeket is bevonták. Az istentisztelet után közös 
sütizésre és beszélgetésre került sor a templomkertben.

"De a legszebb ernyő, amit ismerek,
a Mennyei Atya adta őrző szeretet,

biztosan megóv ernyője alatt,
szakadhat az eső, nap mint nap."

Áldott új tanévet kívánunk minden gyermeknek!

Kéri Tamás lelkipásztor és családja, Kósa Márk lelkipásztor,
Holik Attila főgondnok, a presbitérium és a szerkesztők
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REFORMÁCIÓHETI ALKALMAINK
BUDAPESTCSEPEL, 2022. OKTÓBER 2631.

Szeretettel hívjuk a testvéreket a kerület 
protestáns egyházközségeivel közösen meg
tartandó reformációi alkalmainkra, melyek rendje 
a következő:

GYÜLEKEZETI ÉLET

MEGHÍVÓ BIBLIATANULMÁNYOZÓ SOROZATUNKRA

Szeretettel várjuk gyülekezetünk házaspárjait Bibliatanulmányozó soro
zatunk következő alkalmaira:

2022. november 13.
 Aháb és Jezabel – a rosszul felfogott szövetség (1Kir 21,116)

2022. december 4. 
 Zakariás és Erzsébet – meghallgatott imádság (Luk 1,525)

Az alkalmak vasárnap délután 4 órától kezdődnek gyülekezeti termünkben.

Az első alkalmat szeptember 18án tartottuk, Mózes szülei – reménység a 
szorító helyzetekben, a második alkalom október 16án került 
megrendezésre Akvila és Priszcilla – egy befogadó házaspár címmel.

2022. október 26, szerda Központi református gyülekezet
(1211 Bp., Károli Gáspár u. 13.)
Igét hirdet: Temesvári Imre református lelkipásztor

2022. október 27, csütörtök Királyerdei református gyülekezet
(1213 Bp., Szent István út 194.)
Igét hirdet: Filemon Zsolt baptista lelkipásztor

2022. október 28, péntek Baptista gyülekezet
(1215 Bp., Károli Gáspár u. 35.)
Igét hirdet: Zólyomi Mátyás evangélikus lelkipásztor

2022. október 31, hétfő Evangélikus gyülekezet
(1212 Bp., Deák tér 1.)
Igét hirdet: Kéri Tamás református lelkipásztor

Az alkalmak minden nap 18 órakor kezdődnek. Várjuk a találkozást!
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BESZÁMOLÓ A FÜRKÉSZTÁBORRÓL
TISZALADÁNY, 2022. JÚLIUS 38.

Július elején tartotta gyülekezetünk nyári „ottalvós” gyermektáborát 
Tiszaladányon. Erre az eseményre elsősorban a felső tagozatos gyermekek 
jelentkezését vártuk.

A héten Jézus "én vagyok" mondásai álltak a középpontban – minden 
napon egy. A célunk az volt, hogy a gyermekek megismerhessék, megértsék 
és bizonyos értelemben át is éljék ezeket. A délelőtti programjainkat rövid 
tanítással kezdtük, ahol a hangsúly az aznapi "én vagyok" mondás 
megismertetésén és magyarázatán volt. Ezt rendszerint egy 
élménypedagógiai alkalom követte, melyen a különféle játékok nemcsak 
megmozgatták a gyerekeket, hanem játékosan tanították is őket – többek 
között a csapatmunka fontosságára. A délelőtti programokat csoportos 
beszélgetéssel zártuk, melyen átbeszélhettük az aznapi tanítással 
kapcsolatban felmerült kérdéseinket, illetve elmondhattuk a véleményünket.

Délutánonként úgy választottuk 
meg a programokat, hogy azokon 
keresztül lehetővé tegyük az aznapi 
tanítás átélésétátérzését. Csak pár 
példát említenék ezek közül: az "élet 
kenyere" napján kiscsoportokba 
szerveződve kenyeret és pászkát 
sütöttünk; a "világ világossága" napján 
pedig lámpásokat készítettünk, 
melyeket az aznap esti sétára 
magunkkal is vittük. A segítők egy 
része vállalkozott a hét folyamán a 
helyi templom belsejében egy 
szabadulószoba kialakítására is: a 
feladatokat a gyerekek kis csapatokba 
rendeződve oldották meg, melyeket 
láthatóan nagyon élveztek. Sok 
lehetőség volt a sportolásra is: a 
három túra és sorverseny mellett 
lehetőség volt röplabdázni, 
pingpongozni és csocsózni is.

Hálás a szívünk, hogy jól éreztük magunkat a héten, időt szánhattunk 
hitünk elmélyítésére és Krisztus tanításainak tanulmányozására.

Szalontai Balázs
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BESZÁMOLÓ AZ IFJÚSÁGI TÁBORRÓL
KERKAFALVA, 2022. JÚLIUS 1723.

Ezen a nyáron az ifjúsági tábort a Zala megyében található apró 
faluban, Kerkafalván töltöttük. Szállásunk a Kerkafalvi Református Parókián 
volt.

Minden nap zenés ébresztőre keltünk, amikor a naposok már javában 
készítették a reggelit Judit néni vezetésével. A korán kelők akár reggeli 
áhítaton is részt vehettek. A reggelit csendes félóra követte, ahol 
gyakorolhattuk, hogy hogyan tudunk több időt tölteni Istennel a 
mindennapokban. A délelőtti program Jézus tulajdonságait bemutató 
(kegyelem, hűség, igazságosság, függetlenség, harag) gondolatébresztővel 
folytatódott, majd kis csoportokban beszélgettünk az aznapi kérdésekről. A 
beszélgetések alatt nemcsak Jézust, hanem egymást is jobban 
megismerhettük.

Ebéd után változatos programok színesítették a délutánt. Hétfőn 
kirándulni mentünk Szentgyörgyvölgybe, ahol egy kazettás mennyezetű 
református templomot néztünk meg. Kedden a kerkafalvi gyülekezetnek 
segítettünk az udvar rendbetételével és a templom kitakarításával. 

Mindenki szorgosan dolgozott, és nem is sejtettük, hogy másnap 
milyen meglepetés fog ránk várni. A lelkész, Szakál Zoltán hozott nekünk 
házi rózsa, levendula és bodzaszörpöt meg egy finom dinnyét – hálából a 
segítségünkért. Szerdán és csütörtökön sorversenyre és közös sportolásra 
került sor. A sorversenyen a régi és új ifisek versenyeztek, bár a végén már a 
pontokat se számoltuk, annyit nevettünk. Csütörtökön az udvar csatatérré 
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alakult, ahol senki se maradt szárazon, mert vízibombás kidobóst játszottunk. 
Pénteken a Kéthatártóhoz mentünk el, ahol frizbizés, focizás, tollasozás, tó
körbefutás és még uzsonnázás is volt.

Esténként még játszottunk szituációs játékokat, tanulmányoztuk a 
Bibliát, közösen imádkoztunk, csillagokat néztünk és még egy éjszakai sétára 
is elmentünk. A hetet tábortűzzel és sütögetéssel zártuk.

Nagyon jól éreztük magunkat és reméljük, hogy jövőre is egy ilyen 
felejthetetlen hetet tölthetünk majd együtt.

Marczis Rebeka

BESZÁMOLÓ A NAPKÖZIS (DZSUNGEL) GYERMEKTÁBORRÓL
KAZINCZY ÁLTALÁNOS ISKOLA, 2022. AUGUSZTUS 812.

A héten sokat tanultunk a Bibliából. A gyerekek nagyrészt korosztály 
szerinti csoportokban voltak. A kisebbeket bábszínházzal és játékos 
feladatokkal tanították. Sok szép éneket tanultunk, a kedvencek a mutogatós 
énekek voltak. De nem csak tanultunk, hanem sok játékra, sportolásra meg 
vetélkedőre is volt időnk. Sőt, arcfestésre, hajfonásra, origami hajtogatásra is 
sor került. A gyerekek könnyedén ismerkedtek és gyorsan összebarátkoztak. 
Jó közösség alakult ki. Nagyon tetszett, hogy könnyen, már a hét elejétől 
kezdve megbíztak bennünk, segítőkben.

Végül, a legfontosabb dolognak azt tartjuk, hogy milyen jó, hogy olyan 
egyszerűen, kételkedés nélkül elfogadják Isten létezését. Erről eszünkbe 
jutott egy idézet: "Gyerekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. Amikor 
a tanítványok észrevették, elutasították őket. Jézus azonban odahívta őket. 
Hagyjátok – mondta –, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok 
őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, hogy aki Isten 
országát nem úgy fogadja, mint a gyermek, az nem jut be oda.” (Lukács 
18,1519)

Gergely Anikó és Luca
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Református Egyházunk presbiterzsinati egyház, ami azt jelenti, hogy 
egyházközségi szinttől egyházkerületizsinati szintig minden testület 
vezetésében lelkészek és presbiterivilági képviselők vannak jelen. A 
gyülekezetek élén a lelkipásztor a főgondnokkal közösen látja el az elnökségi 
feladatokat a presbitériumokban, és végzi két testületi ülés között a napi 
feladatokat a presbiteri határozatok alapján – természetesen a presbitereket 
is bevonva a munkába. A presbitériumok – a gyülekezetek nagyságától és a 
választói névjegyzékben szereplő létszámtól függően – átlagosan 530 fő 
között regnáló testületek, 28 fő póttaggal.

A gyülekezet lelkipásztora és a főgondnok között szoros 
munkakapcsolat van, de a feladatok megosztása rendkívül fontos – a 
presbiterek részéről is – a lelki és a világi gyakorlati, műszaki és 
gyülekezetirányítási feladatokban, ugyanakkor fontos elválasztani a lelki és a 
világi teendőket. A mai élet a lelkészektől is megköveteli a napi gazdasági 
változások és adminisztrációs előírások áttekintését és gyakorlását. A 
gyülekezeti szolgálat problémái, gondjai mindig visszavezethetők emberi 
tényezőkre. A mai rohanó világban egyre nehezebb összeegyeztetni a 
gyülekezeti szolgálatot a napi munkával, a munkahelyi elvárásokkal.

Az egyházi szolgálatokon akkor van áldás, ha a szolgáló testvér 
mindkét oldalról: Istentől és a gyülekezet közösségétől is megerősítést kap 
arra, amire elhívást kapott. Amennyiben kihagyjuk Isten elhívását és csak a 
világi, emberi irányból indítjuk szolgálatunkat, nem lesz áldás 
tevékenységünkön, terhes lesz a szolgálat, és a gondok előtérbe kerülnek. 
Fontos a gyülekezettel való egyenes, őszinte párbeszéd és Isten népe 
közösségének építése. Nagyon komolyan kell vennünk a hitoktatást és 
fontos a gyülekezeti lelkészeink megbecsülése és képzése. 
Lelkipásztorainkkal közös gyülekezeti szolgálatunk során az kell legyen a 
legfontosabb, hogy Jézushoz megtérő lelkekkel gyarapodjon a gyülekezet, és 
erősödjön lelki életünk, Isten dicsőségére.

Nagyon nehéz feladat a gyülekezet presbiterének és gondnokának 
egyszerre a gyülekezetben és az egyházban szolgálni, ugyanakkor a 
munkahelyen és a családban is helyt állni, de ha munkáját Isten áldása 
kíséri, nem lehetetlen. Megköszönve Mennyei Atyánk áldását, szeretetét és a 
szolgálatok mindennapi megerősítését, amit a gyülekezet tagjai felől kaptam 
az elmúlt 11 évi gondnoki szolgálatom során, Istentől megáldott felkészülést 
kívánok a 2023. évi presbiter és főgondnokválasztásra!

Holik Attila főgondnok
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"Szemelj ki a nép közül derék, istenfélő férfiakat, hűséges embereket,

akik gyűlölik a megvesztegetést" (2Móz 18:21a)

Egyházunkban a presbiterek mandátuma hat évig tart, utána az 
egyházközségek megújítják presbitériumaikat. A hatéves presbiteri ciklus 
mindenhol egységesen jövő év végével jár le, ezért 2023ban presbiter
választást kell tartanunk.

Egyházalkotmányunk szerint „a presbitérium az egyházközség vezető 
testülete, lelki és anyagi életének irányítója”, ezért nem mindegy, kiket 
választunk ebbe a testületbe, és fontos, hogy mi magunk is kellően 
felkészüljünk lélekben a 2023as év vége felé esedékes választásra. A 
felkészülés első, fontos lépése, hogy a gyülekezet tagjai gondolják végig 
Istentől kapott küldetésüket, amit Megváltónk missziói parancsában 
fogalmazott meg (Máté 28,1920). Ezt követően fel kell ismerniük, hogy a 
parancs megvalósítása csak szolgálat vállalásával lehetséges. Mindenki 
másmás kegyelmi ajándékokat kapott a Teremtőtől a szolgálatra: van, aki 
szép orgonajátékával tudja kísérni énekünket, más a gyermekekkel 
foglalkozik szívesen, vannak, akik a takarításban segítenek jó szívvel, mások 
pedig az egyházközség legfontosabb ügyeiben való felelős döntések 
meghozatalára alkalmasak leginkább. A presbiterek egyik legfontosabb 
feladata hivatalosan ez utóbbi, de élen kell járniuk a többi szolgálati területen 
is (misszió, diakónia, gazdasági ügyek, intézményeink gondjai stb.) ezek 
szervezésével, a feladatok megosztásával, mások szolgálatra való 
buzdításával.

A megválasztott presbitereknek esküvel kell vállalniuk, hogy a tisztükkel 
járó kötelességeket és feladatokat Isten dicsőségére, egyházunk épülésére 
és népünk javára úgy teljesítik, hogy „az egyház hasznát mindenkor a maguk 
hasznának elébe helyezik”. Talán érezzük, milyen komoly elvárás ez 
manapság, amikor az emberek általában semmire sem érnek rá. Nem azt 
vállalják, hogy ha marad idejük, eljárogatnak a templomba, időnként végigülik 
a presbiteri gyűléseket, elmennek egyegy bizottsági ülésre is, hanem azt, 
hogy az egyház ügyét mindenkor fontosabbnak tartják, mint a saját 
hasznukat, pillanatnyi érdeküket. A presbiterek az egyházközség lelki és 
anyagi javainak sáfárai, akik az egyházközség életének felelős irányítását 
végzik.

Egyházi törvényeink további elvárásokat is megfogalmaznak a 
presbiterekkel szemben:
 legalább 3 éve teljes jogú egyháztagnak és 1 éve a választógyülekezet 
tagjának kell lenniük;
 az Igéről, hitvallásainkról és az egyházi szolgálatokról kellő ismerettel kell 
rendelkezniük;
 tiszta erkölcsben, józan életben és az egyház iránti hűségben és 
buzgóságban másoknak példaképül kell szolgálniuk.
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Mindehhez hozzátehetjük még, hogy az élettapasztalat, a bölcsesség is 

fontos a presbiteri tisztség ellátásához, ami azonban nem jelenti azt, hogy 
kizárólag idősek tölthetnek be presbiteri tisztséget. A presbiterválasztás 
hatévente mindig egy kicsit a fiatalítás ideje is: akik már megfáradtak hosszú 
életük vagy sokéves szolgálatuk során, azok ilyenkor átadják a helyüket 
tettekben erős, fiatalabb testvéreknek, akik friss energiával és új 
gondolatokkal tudják segíteni a gyülekezet mindenkori megújulását a 
szolgálatban. Akkor tud a presbitérium minden korosztályt érintően képviselő 
testület lenni, ha soraiban különböző felnőtt korosztályok jelen lehetnek. 
Gyakorlati szempont még a kiválasztáshoz, hogy tisztségviselőink minél több 
dologhoz értsenek: lehetőleg legyen köztük gazdasági, műszaki szakember, 
jó szervező, jogász, ügyes mesterember is.

Kérjük el Mennyei Atyánktól, hogy adjon nekünk ilyen presbitériumot a 
következő hat évre, és érezzük mindnyájan kötelességünknek a 
legalkalmasabb presbiterek megtalálását. A 2022. év végével és a 2023. év 
folyamán egy zárt dobozt helyezünk ki a templomba, és ebbe a dobozba 
várjuk a testvérektől azoknak a gyülekezeti tagoknak a neveit, akiket a 
legszívesebben látnának elöljáróink között.

Presbitériumunk 2023 májusának elején megválaszt egy 
jelölőbizottságot, amelynek tagjait vezető lelkészünk be is mutat a 
gyülekezetnek. Az ő feladatuk lesz a gyülekezeti tagokkal való személyes 
kapcsolatfelvétel, és őket kell felkeresnie a testvéreknek, ha valakit javasolni 
szeretnének a megválasztandó presbitériumba. A jelöltek névsorára ez a 
jelölőbizottság tesz javaslatot a regnáló presbitérium számára. A végleges 
jelölőnévsort a presbitérium fogadja el. Ezután kerül sor a választásra – egy 
egyházközségi közgyűlés keretében. Ennek időpontját a választások előtt 30 
nappal több alkalommal hirdetni kell az istentiszteleteken és elektronikus 
felületen is. A közgyűlésen a végleges jelölőnévsorban szereplő személyek 
közül kell megválasztania a gyülekezeti tagoknak a 8 fő presbitert és a 
legalább 2 fő pótpresbitert. A megválasztott presbiterek közül 1 fő 
főgondnokot is kell választani.

Az egyházközségi presbiter és főgondnokválasztás legkésőbb 2023 
novemberének elején meg kell történjen, hogy az új presbitérium 2024. 
január 1jétől hivatalba léphessen. Személyem szeretné, ha már 2023 
szeptemberében megtörténne az új presbitérium megválasztása – a 
megfelelő átadásátvétel miatt.

Imádkozzunk azért, hogy a jelölés és a választás szép rendben és 
békességben, Istennek tetsző módon történjék, és az újonnan megválasztott 
presbiterek igaz szolgálattevői és őrállói lehessenek majd gyülekezetünknek!

„Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik az én szívem. Ő megsegített, 
ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát.”

Áldást és békességet kívánva:
Holik Attila főgondnok



10 DICSŐÍTÉS



KÉPREGÉNY 11



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.) Gyülekezeti hétvégénket június 912ig tartottuk Mátraházán, közel 60 
felnőtt és 20 gyermek részvételével. E hét vasárnapján Kovács István Érden 
lakó és a tököli börtönbe nemrég kinevezett missziós lelkész szolgált 
Csepelen, az itteni istentiszteleten.

3.) Június 19én, vasárnap 10 órától tartottuk hittanos tanévzáró 
istentiszteletünket, melyen hittanos gyermekeink egy rövid színdarabbal, 
verssel és énekkel szolgáltak.

4.) Június 21én, kedden 17.30 órától tartotta a Csepeli Kékkereszt 
Csoport megalakulásának 39. évfordulóját templomunkban, úrvacsorás 
istentisztelettel. Az alkalom után filmvetítéssel és kötetlen beszélgetéssel 
egybekötött szeretetvendégségre hívták gyülekezetünk tagjait.

5.) Június 26án, az istentisztelet után fiataljaink ebéddel várták 
gyülekezetünk tagjait és családjaikat, hogy a szokásos istentiszteleti 
alkalmon felül az ismerkedésre, beszélgetésre is lehetőséget kínáljanak.

6.) Július 38ig, vasárnaptól péntekig Fürkész tábor néven „ott alvós” 
tábort szerveztünk Tiszaladányban a felső tagozatos gyermekek és számos 
ifis segítő részvételével. A héten Jézus „én vagyok” mondásait vettük sorra, 
odaillő változatos programokkal.

7.) Nyári ifjúsági táborunkat idén Kerkafalván tartottuk, július 1723ig, 
vasárnaptól szombatig, melyen 20 fiatal, két felnőtt segítő és a két 
lelkipásztor vett részt. Az igei alkalmakon Jézus tulajdonságairól beszélgettek 
a résztvevők. A táborból hazatérő fiataloktól rövid beszámolót is hallhattunk a 
július 24i, vasárnapi istentiszteleten.

8.) Nyári napközis gyermektáborunkat – Dzsungel tábor néven – idén is a 
Kazinczy Ferenc Általános Iskolában tartottuk, augusztus 812ig, hétfőtől 
péntekig, az általános iskolás korosztály számára. A táborban mintegy 50 
gyermekkel foglalkozhattunk. Péntek délután került sor a záró alkalomra – 
közös énekléssel, rövid beszámolóval és játékkal. E helyről is köszönjük a 
szervezők, vezetők és segítők munkáját!

9.) Szeptember 11én, vasárnap tartottuk hittanos tanévnyitó 
istentiszteletünket, melyre a hitoktatásra járó gyermekeket és családjaikat is 
meghívtuk. Az istentiszteleten bemutatkoztak hitoktatóink és játékos 
énektanítást is hallhattunk tőlük és fiataljainktól, melybe a gyermekeket is 
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bevonták. Az alkalom után sütizésre és beszélgetésre vártuk vendégeinket a 
templomkertbe.
Idén is 12 iskolában kezdték meg hitoktatóink az órarendbe épített hittan 
oktatását – közel 380 gyermek tanításával. Októbernovemberben a 
fakultatív hitoktatás is elindul – a kerület több óvodájában és két speciális 
intézményében.

10.) Szeptember 18án, vasárnap 15.30 órától presbiteri gyűlést tartottunk 
személyes és online jelenléttel. A presbiteri gyűlésen szó esett – többek 
között – a beosztott lelkész számára kiutalt bérlakással kapcsolatos 
ügyintézésről, a 20222023as hittanos tanévkezdésről, a templomtoronyról 
és tetőszerkezetről készült kiviteli tervben foglaltakról és a közeljövőben 
szükséges (és azóta részben már elvégzett) feltárásibontásiépítési 
munkákról, valamint a gyülekezet energiaszerződéseiről és közüzemi 
költségeinek változásairól.
A presbiteri gyűlés után a Pathmosz Alapítvány kuratóriumi ülést tartott, 
melyen – többek között – jóváhagyták az egyházközség pénzügyi 
beszámolóját az alapítványi támogatásról, melyet a gyülekezet a 
konfirmandus ajándékkönyvekre, a gyülekezeti hétvégére, valamint a 
gyermek és az ifjúsági tábor támogatására kapott.

11.) Házaspárjaink számára szeptember közepén Bibliatanulmányozó 
sorozatot indítottunk. A következő alkalmat november 13án, vasárnap 16 
órától tartjuk a gyülekezeti teremben, melyre szeretettel várjuk gyülekezetünk 
házaspárjait.

12.) Szeptember 25én, a Diakóniai vasárnap keretében Kéri Tamás 
lelkipásztor a Farkasréti Református Gyülekezetben szolgált. Az összegyűlt 
perselypénzt eljuttattuk az egyházmegyének.

13.) Október 2án, a vasárnapi istentiszteletre meghívtuk 
konfirmandusainkat és családjaikat. Istentisztelet után megbeszélést 
tartottunk számukra a konfirmációra felkészítő elkövetkezendő egy, illetve két 
évről.

14.) Reformációheti alkalmainkat október végén tartjuk a kerület protestáns 
gyülekezeteinek részvételével. Szeretettel várjuk a testvéreket!

15.) Október 29én, szombatra egész napos kirándulást szervezünk a 
gyülekezet számára, melyre a kisgyermekektől kezdve az idősebb 
korosztályig mindenkit várunk. A későbbiekben részletes tájékoztatást fogunk 
adni.

16.) November 20án, vasárnap 10 órától Kékkeresztes istentisztelet 
tartunk, melyen a csepeli csoport vezetője, Ordasi Zoltán szolgál 
igehirdetéssel és többen bizonyságot tesznek hitükről.

17.) 2023ban két alkalommal tervezünk gyülekezeti hétvégét tartani: 2023. 
május 47ig Balatonszárszón, az SDG konferenciaközpontban és 2023. 
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szeptember 13ig Mátraházán, a Református Konferenciaközpontban. 
Kérjük a testvéreket, hogy – az iratterjesztésben vagy a lelkészi hivatalban – 
már most jelezzék részvételi szándékukat! 

18.) Az elmúlt időszakban megkereszteltük Schmél Imre és Pálfi Piroska 
Erik nevű fiúgyermekét, Orgován Csaba és Horvát Erika Mercédesz 
Adrienn nevű lányát (családi ünnepség keretében), László István és Balogh 
Enikő Hajnalka Benedek István és Léna Bíborka nevű gyermekeit, Forró 
Lajos és Mosolygó Zsuzsanna Elizabet nevű leánygyermekét, Kaldaras 
Lajos és Sloma Nelli Richárd Ádám nevű fiúgyermekét, Aranyosi Józsefet, 
Hestencz Szabolcs és Miski Ivett Ádám nevű fiúgyermekét, Lakatos Rékát, 
Kelemen Edmond és Birtalan Zselyke Anna Lóránt nevű fiúgyermekét, 
Magyar Máté János és Farkas Nikoletta Melina és Marcell Csaba nevű 
gyermekeit, Tölgyesi Attila és Garamvölgyi Anett Hanga nevű 
leánygyermekét, Czuri Viktor és Sallai Borbála Viktor Nikolasz nevű 
fiúgyermekét (családi ünnepség keretében), Taracközi Szilárd és Balázs 
Bettina Alexander nevű, valamint Madarasi Ádám és Haluska Brigitta 
Dominik nevű fiúgyermekét, Tardi Péter és Nagy Anita Elena nevű 
leánygyermekét, Puskár Nikolett Bilász Tibor Krisztofer nevű fiát (családi 
ünnepség keretében), Ákom Adrián és Prorok Imola Hunor nevű 
fiúgyermekét, Berki János Tamás testvérünket, Darcsi Tamás és Miklóssy 
Krisztina Dániel és Olivér nevű, valamint Bernhardt Dávid és Kovács Enikő 
Anett Dáriusz nevű fiúgyermekét.
Szentlélek segítse felnőtt testvéreinket és a családokat a gyermekek 
keresztyén hitben való nevelésében!

19.) Augusztusban kérték Isten áldását házasságukra Kozák Zoltán és Árvai 
Sára korábbi csepeli lakosok, gyülekezetünk volt tagjai a Bükkszenterzsébeti 
r. kat. közösségi ház udvarán. Taracközi Szilárd és Balázs Bettina 
szeptember egyik vasárnapján, az istentisztelet keretén belül kérték Isten 
áldását két évvel korábban Bécsben kötött házasságukra. Szintén 
szeptemberben, templomunkban kérték Isten áldását házasságukra Németh 
Zsolt és Tóth Boglárka Katalin, valamint Dabason Klingler Tamás és Urbán 
Eszter Zsófia. Az Úr gazdag áldását kívánjuk a párok életére!

20.) Az elmúlt időszakban vettek végső földi búcsút szerettei Tóth Ferencné 
sz. Balogh Etelkától (†83). Búcsúznunk kellett gyülekezetünk szeretett 
tagjától: özv. Balogh Gáborné sz. Geiger Gizellától (†90), aki több évtizeden 
át presbitériumunk tagja és szolgáló testvérünk volt. Búcsúztak szerettei 
Fejér Józseftől (†77), Botló Csabától (†52),Szarvas László Árpádtól (†66), 
gyülekezetünk egyik tagjától: Szőkéné Hlozsán Ildikótól (†75), Szeszák 
Erikától (†51), Juhász Henriettétől (†57), Tóth Dénestől (†78), Parti Ferenctől 
(†81), Orbán Jánostól (†86), Bittó Lászlótól (†47), Hardi Istvánné sz. Soós 
Máriától (†78), Brutóczki Józsefné sz. Veszeli Juliannától (†92), Kóczé 
Barbara Erzsébettől (†24), Szabó Istvánné sz. Taraczközi Gyöngyi 
Zsuzsannától (†70), Boldizsár Lászlótól (†87), Gubacsi Gábortól (†78), 
Molnár Lászlóné sz. Kanyó Margittól (†62), Tarcsi Sándortól (†73), Csaholyi 
Alberttől (†82) és feleségétől: Csaholyi Albertné sz. Váradi Rózától (†84), 
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ZÁRÁS
GYÜLEKEZETI ALKALMAK

Minden alkalmat a járványügyi előírások betartásával tartunk meg.

HÍREK
Sáffrány Bélától (†92), Fábián Ferenctől (†76), Stern József Gézáné sz. 
Baksai Irén Margittól (†75), Zombori Attilától (†67), Vidákovics László 
Istvánné sz. Mészáros Évától (†68), Jóni Lászlótól (†51), Ruha Lajosné sz. 
Kiss Ilonától (†94), Bagaméri Lajostól (†75), Sáfrán Dezsőtől (†61), 
Csizmadia Gábortól (†57), Budai Sándorné sz. Gyömbér Ilonától (†78), 
Hegedűs Mihályné sz. Sződi Vilmától (†84), Czakó Lenkétől (†69), Sándor 
Zsolttól (†52), Szabó Józseftől (†79), Haga Bélától (†87), Bulucz Andrásné 
sz. Nagy Iréntől (†70), Kiss Bianka Zsanettől (†34), Halász Sándorné sz. 
Veres Margittól (†84) és Kiss Istvántól (†66).
Szentlélek vigasztaló kegyelmét kérjük szeretteik számára – ahogy az Ige 
mondja: „Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a sebzett 
lelkeket.”

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

22.) Szeretettel ajánljuk az iratterjesztést a testvéreknek. Szívesen segítünk 
adott témájú keresztyén könyv kiválasztásában, megrendelésében is. 
Gyengén látó testvéreink sok kötetes, nagy betűvel szedett Újszövetséget is 
kölcsönözhetnek az iratterjesztésből. Továbbra is kapható a Zsinat által 
összeállíttatott új énekeskönyv.

23.) 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, támogassa alapítványunkat!
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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

HIVATALI IDŐ

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.

ZÁRÁS


