
Evangélizációnk áldozócsütörtök hetében
(Folytatás az 1. oldalról.) Az „evangélium” görög szó, a Jézusról

szóló  jó  hírt  jelenti.  Az  „evangélizáció”  pedig  azt  az  istentiszteletet,
amelyen a bátorító, elgondolkoztató, reménységet ébresztő jó hír hangzik el
olyan formában, hogy mindenki megértse: az is, aki talán még soha sem
járt református templomban. 16. alkalommal tartjuk meg evangélizációnkat
áldozócsütörtök hetében. 
Az evangélizáció megszervezése közös feladatunk!  Háromféle segítséget
kérünk  Testvéreinktől.  Imádkozzunk  érte!  Segítsünk  a  hívogatásban,
plakátok szórólapok elhelyezésében! Segítsünk a távolban lakók és idősek
szállításában!

Konfirmációi fogadalom megújítása
A konfirmációi  istentiszteleten  (június  2-án)  lehetőséget  teremtünk  arra,
hogy fogadalomtételüket megújítsák, akik 10, 20, 25, 30, stb. esztendővel
ezelőtt konfirmáltak akár itt Kistarcsán, akár hajdani lakóhelyükön.

Református hittan az óvodákban
Februárban elindult  mind a  két  óvodában a  református,  játékos  hittanos
foglalkozásunk. Kérjük, hogy az óvodában jelentkezzenek azok a szülők is,
akik  eddig  még  nem  hallottak  róla!  A  tanévben  a  hitoktatónk  neve:
Schmidtné Kiss Judith.
                                                                                                                                  

Hivatali idő
Kistarcsán a Református Lelkészi Hivatalban

(Kistarcsa, Hunyadi u. 17. tel.: 06 30 638 47 37): 
kedden 16-18 óráig,

szerdán és csütörtökön 9-11 óráig, pénteken 14-16 óráig.

Természetesen a hivatali idő nem azt jelenti, hogy csak akkor lehet
felkeresni a lelkészt, hanem azt, hogy azokban az időpontokban igyekszünk
mindig ott tartózkodni, hogy rendelkezésre álljunk. De hivatali időn kívül

is, lehetőleg telefonon történt időpont-egyeztetés után,
szeretettel várjuk Testvéreinket!

Bankszámlaszámunk:11742324-20008914

Ímél: kistarcsa@reformatus.hu
Gyülekezetünk honlapja: kistarcsaireformatus.hu, (megtalálható úgy is,

mint „Kistarcsai Református Egyházközség”)
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Gyülekezetünk nyári családos  táborát 
2019. augusztus 11-étől,  vasárnaptól tartjuk 15-ig, csütörtökig Piliscsabán

a Katolikus Egyetem egyik kollégiumában. A szobák kétágyasok. A
körülmények és az étkezés kiváló, de a  tábor díja szerény. 2018-ban a
felnőttek számára a teljes díj  23 000 Ft volt. (Folytatás a 3. oldalon.)

Evangélizáció templomunkban
május 28-tól május 31-ig minden este 18.30 órakor.

28-án,  kedden Balogh Tamás gödöllői  református lelkész, 

29-én, szerdán Balogh Dávid doktorandusz, református lelkész,

30-án,áldozócsütörtökön Fukk Lóránt veresegyházi lelkész,

31-én, pénteken Ratkovics Petra  6. éves református teológiai
hallgató, aki az elmúlt félévben gyülekezetünk fiataljaival foglalkozott.

Az evangélizációs istentiszteletek 18.30 kor kezdődnek.
Mindenkit nagy szeretettel várunk! 

Áldozócsütörtökön délelőtt 10 órakor nem tartunk Kistarcsán
istentiszteletet! (Folytatás a 8. oldalon)

Építkezés
Isten  iránti  hálával  írhatom,  hogy  gyülekezetünk  összesen

41millió  forint  pályázati  támogatást  kapott  parókia,  lelkészi  hivatal  és
hozzá  kapcsolódó  infrastruktúrák  felújítására.  Először  30  millió  forintot
kaptunk,  utána  még  4  millió  forintot  energiahatékonyság  javítására,
nyílászárókra. Az elkészült terveink ennél többe kerültek, ezért  ígéretet tett
Esperes úr, hogy még 7 millió forintot kapunk 2020-ban a második ütemre.
(Folytatás az 6. oldalon)



Miért késik az építkezés megkezdése?
(Folytatás az 1. oldalról.) A presbiteri gyűlésen a lelkész beszámolt

arról, hogy bár egyházmegyénk elnöksége 2019. január 21-én négy feltétel
megtartása  mellett  „a  csatolt  alaprajzi  változatot”  engedélyezhetőnek
tartotta, de az most annulálódott. 

A  négy  feltételt  elfogadtuk,  és  az  egyházmegye  előadójának
útmutatása  szerint  terjesztettük  be  Kistarcsa  város  főépítészéhez,  aki  a
korábban  egyeztetett  homlokzattól  való  eltérést  nem  tartotta
engedélyezhetőnek.  Ezért  2019.  március  27-én  Kistarcsa  város
főépítészéhez  együtt  mentünk:  az  egyházmegyei  gondnok,  az
egyházmegyei  építési  előadó  és  Szabó  Lajos  tervezőnk.  Ezt  megelőző
napon Esperes úr kérte, hogy semmi vitába ne bonyolódjunk a főépítész
előtt.  A főépítésszel történt tárgyalást  megelőző órában utasítást  adott  az
építési előadó a tervek átdolgozására a felvázolt vázlatai alapján.
Már ott felhívta a lelkész a figyelmet, hogy az egyházmegyei építési előadó
tervén a nappali  egy átjáró szoba: ez az átjáró jelleg jelentősen rontja a
nappali használhatóságát, funkciójának betöltését.

A 2019. március 28-i presbiteri gyűlésen Szabó Lajos tervezőnket
felkérte a presbitérium, hogy az egyházmegye utasítása szerint készítsen
vázlattervet, nehogy az engedélyezési eljárás még tovább húzódjon. 

A presbitérium 2019. április 11-én tartott ülésén bár nehéz szívvel,
de elfogadta ellenszavazat és tartózkodás nélkül Szabó Lajos vázlattervét,
amely  az  egyházmegyei  építési  előadó  és  az  egyházmegyei  gondnok
utasítását követte,  bár a presbitérium hátrányosnak tartja,  hogy az átjáró
funkció  csökkenti  a  nappali  használhatóságát.  Ezért  a  nagyobb  méretű
nappaliból opcionálisan  egy folyosó leválasztását tartja szükségesnek.

Korábban  a  2.  ütemhez  egyházmegyénk  esperese  7  millió  forint
támogatást ígért szóban, amit illő tisztelettel megköszönünk. Igaz, hogy a
tervek módosítása által a költségek nem lettek jelentősen magasabbak, de
az új alaprajz szerint az építkezés második ütemének megvalósítása nélkül
a  felújítás  egy  torzó  marad.  Ezért  tisztelettel  kérjük  Egyházmegyénk
Elnökségének  írásbeli  ígérvényét,  hogy  2020.  folyamán  az  építkezés
befejezéséhez szükséges 7 millió forintot megkapjuk.           

 Presbitérium

                                                                                                                                  
88. Hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az ember megtérése?
Kettőből: az óember megöldökléséből és az új ember megelevenítéséből.
Heidelbergi Káté 88. kérdés, felelet. 

Gyülekezetünk nyári családos tábora
(Folytatás az 1. oldalról.) Idei táborunkban külön hangsúlyt kapnak

a  középiskolás,  egyetemista  fiatalok.  Ezért  gyülekezetünk  teológusát,
Ratkovics Petrát kértük fel, hogy szolgáljon közöttük. Természetesen ők is
részt  fognak venni  velünk együtt  az  áhítatokon,  de a  többi  programjaik
fiatalosak lesznek.

A  tábor  díja  szerény.  Tájékoztatásul:  2018-ban  vasárnaptól
csütörtökig a felnőttek számára a teljes díj   23 000 Ft,  a 18 éven felüli
diákok számára 18 000 Ft, a  14 éven aluliak számára 16 000 Ft volt Ez a
költség  magában  foglalta  a  szállás  az  étkezés  és  a  programok  díját.  A
körülmények pedig - nyugodt szívvel mondhatom-, hogy szállodai szintűek
voltak.  Több  csoportban  tudtunk  foglalkozni  különböző  társalgóban,
előadótermekben a csoportokkal. 
Reméljük, hogy idén is csak az általános áremelkedésekkel összhangban
fognak emelkedni a díjaink is.

Adakozás
Hálásan  köszönjük,  hogy  Testvérem  2018-ban  támogatta

adományával  gyülekezetünk  fenntartását!  Mindenkinek  az  adományára
nagy szükségünk volt, hogy gyülekezetünk működni tudjon. Isten áldását
kérjük életére. 

A  2018.  esztendőben  a  gyülekezet  fenntartásán  kívül  orgonát
vásároltunk 626 700Ft-ért, mivel a templomi orgonánk 2017-ben elromlott.
Ezt évközi gyűjtésből és a korábbi megtakarításunkból tudtuk kifizetni.

Nem szeretnénk, ha minden összeg, fejlesztés csak az építkezésre
menne, ezért ifi-lelkészt bíztunk meg, hogy a fiatalokkal foglalkozzon, Ezt
fele-fele összegben a gyülekezet és a lelkész finanszírozza.

Nagyon szépen köszönünk minden adományt!       Presbitérium

 Segítsük a gyülekezet lelki életét!
Kedves Testvérek!

Isten  kegyelméből  pályázat  keretében  41  millió  Ft  támogatást
kaptunk a lelkészi hivatal és a lelkészlakás felújítására. A korábbi hasonló
építkezésektől eltérően most  elsősorban nem azt kérjük a gyülekezetünk
tagjaitól, hogy talicskázzanak, betont keverjenek, hanem hogy hordozzák
imádságban egyházközségünk életét! Legyünk jelen lehetőség szerint minél
aktívabban  a  heti  alkalmakon,  különösen  a  vasárnapi  istentiszteleteken!
Most ezzel támogassuk gyülekezetünket! Nagy Ferenc gondnok



Bibliaórák rendje
A nyári  szünetben a bibliaórákat nem tartjuk meg. Szeptembertől

viszont a már kialakult rend szerint folytatjuk. 
A  gyászolók  óráját,  vigasztalását  szerdán  18  órától  19  óráig
megtartjuk, kivéve a szabadság idejét. Ezért kérjük, hogy aki újólag
kapcsolódik be, érdeklődjön telefonon előtte.

Honlapunkról
Gyülekezetünk honlapja megtalálható az interneten a

www.kistarcsaireformatus.hu címen. 
De elegendő az is, ha valaki a keresőbe a „Kistarcsai Református

Egyházközség”  nevet gépeli be, mert ennek az alapján is megtalálhatóak
vagyunk.

Mit ünneplünk pünkösdkor?
Jézus a feltámadása utáni 50. a napon (ami egy ószövetségi aratási

ünnep volt) teljesítette  be korábbi ígéretét és elküldte a Szentlelket, aki a
Szentháromság 3. személye és együtt imádandó az Atyával és a Fiúval. A
Bibliában  az  Apostolok  cselekedeteiről  írott  könyv  2.  részében  így
olvashatjuk  ezt:  „Amikor  pedig  eljött  a  pünkösd  napja,  és  mindnyájan
együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló
zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. majd
valami  lángnyelvek  jelentek  meg  előttük,  amelyek  szétoszlottak,  és
leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle
nyelveken  kezdtek  beszélni,  úgy,  ahogyan  a  Lélek  adta  nekik,  hogy
szóljanak” (1-4. vers).

Amit a tanítványok pünkösdkor, azt az egyház a lelki ébredésben éli
át. Ébredés nélkül az egyház itt a földön mindig úgy él, mint a tanítványok
áldozócsütörtök és pünkösd között. Már megkapták a missziói parancsot,
de még nem teltek meg erővel a szavaik. Ők választottak apostolt anélkül,
hogy felismerték volna Isten választottát, Pált.
De miután eljött a Szentlélek, azután értették meg Jézus missziói parancsát,
erőt kaptak szavaik, élettel telt meg az imádságuk.

Az  imaéletünk   megújulása  nélkül  nem  várhatjuk  az  egyház
megújulását  sem.  Minél  intenzívebb  az  imaéletünk,  annál  inkább
tapasztalni fogjuk: mit jelent az, hogy kiárad a Lélek. Kívánom,  éljük át
ezt mind többször és többször!

Egy-egy nagy ébredés mindig úgy szokott elkezdődni, hogy valaki
(vagy többen) komolyan veszi az imádságot. Eközben beleárad az életébe a
mennyei erő, és rajta keresztül szétsugárzik. 

Így volt ez a gyermek Sámuel idejében is. Rajta keresztül egy nagy
ébredés történt. 

Így  van  ez  azóta  is  az  egyháztörténelemben,  nemzedékről,
nemzedékre. Egyáltalán nem felesleges időtöltés az imádság! A legnagyobb
áldást adja ezen keresztül a Mindenható! Talán sokan legyintenek, hogy
ezek csak bozóttüzek. De éppen ezekre a bozóttüzekre van szükség, hogy a
nagy  megújulás  előtt  szüntelenül  újuljon  az  egyház,  szüntelenül
reformálódjon!  És  majd  az  ébredés  ne  ítéletként,  ellenünkre  történjék,
hanem kegyelemből, érettünk, általunk. 

Az első pünkösdön Péter apostol a Biblia alapján szólt Jóel prófétát
idézve. A Szentlélek mindig közelebb visz a Bibliához. 
Majd  azonnal  Jézusról  kezdett  beszélni,  mint  aki  meghalt  és  feltámadt.
Amely lélek nem a Bibliához és főleg nem Krisztushoz vezet, az nem a
Szentlélek.  A Szentlélek  mindig  a  Bibliához  és  Krisztushoz köti  magát.
Nem mond többet, mint a Biblia, nem hirdet senki mást, csak Krisztust.

Az  első  pünkösd  után  a  gyülekezet  megújult  a  szolgálatában.
Közösen  viseltek  gondot  a  szegényekről.  A  Szentlélek   a  gyülekezet
szolgáló közösségébe kapcsol. Értették egymást, és örültek, hogy testvéri
szeretetben együtt lehettek. 

Ha  valaki  komolyan  elkezdi  az  imaéletet,  akkor  mindig  ilyen
dolgok történnek benne. Egyre jobban érti a Bibliát, az a  szívéhez szól.
Elkezdi a szolgálatot, és örül a közösségnek a testvérekkel.

Mi az imádság?
Az  imádság  lényege,  hogy  Isten  akaratát  megértsük,  és  azzal

azonosuljunk.
Két látszólag egymást kizáró dolgot látunk meg: 

egyrészt nem félünk kérni, mert bízunk az imádság erejében, de tudjuk azt
is,  hogy Isten akarata  a  legjobb a számunkra,  mert  „kik  Istent  szeretik,
minden a javukra van” (Róm 8, 28).
Amilyen  keményen  edz  egy  sportoló,  hogy olimpiát  nyerjen,  nekünk is
olyan  keményen  kellene  gyakorolni  magunkat  az  imában,  hogy  áldott
emberek legyünk! Riskó János


