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Miért nem tartottunk ünnepséget  

a parókia használatba vételekor? 

 Tarthattunk volna, mert szerettük volna megköszönni a Testvérek 

segítségét, akik rengeteget tettek, hogy ilyen színvonalon elkészülhetett az 

épület. Szerettük volna már megköszönni a segítséget a szervezési 

munkában, a műszaki ellenőrzésben, számtalan kivitelezésben.  

 Miért nem került mégsem erre sor? Egyrészt még nincs teljesen 

befejezve a parókia. Egy-két esztendőre felesleges lett volna kifestetni, 

mázoltatni a lakást másfél, 2 millió forintért. Jobb megvárni az új lelkészt, 

hogy a falak, ajtó színét ő dönthesse el. Amíg nincs teljesen befejezve egy 

épület, visszásnak tűnik egy átadási ünnepség.  

 Másrészt a járda építése és a kert rendbetétele is hiányzott. Ezek 

nélkül megmosolyogta volna mindenki az ünnepségünket.  

 Közben pedig 8 732 194 Ft pályázati támogatást kaptunk ezen 

munkák és a gyülekezeti ház külső és belső festésére. Ezzel együtt 

karnyújtásnyi közelségbe került az épületek felújításainak teljes befejezése. 

 Kézenfekvőnek tűnt, hogy ezek elkészülte után együtt tartson majd 

gyülekezetünk átadási ünnepséget, amelyen majd illő formában meg tudjuk 

köszönni a Testvérek segítségét.    Riskó János 

 

Népszámlálás 

Kérjük szépen a Testvéreket, hogy a népszámláláskor vallják meg 

hitüket, és nyilatkozzanak arról, hogy református vallásúak! 

 
Jöjjek-e a házastársam nélkül is az istentiszteletre? 

 A házastársa helyett senki nem vehet részt az istentiszteleten, de az 

érdekében eljöhet. Három érvvel szeretném ezt alátámasztani.  

 Egyrészt aki hívőként nem jön el a templomba, az a nem hívő 

házastársa felfogásához igazodik, s ha eljön, példává lehet. Ugyanis otthon 

elmondhatja, amit hallott az istentiszteleten, és ezzel felébresztheti családja 

igényét a hit iránt. Azért merem ezt elmondani, mert a legtöbb új 

érdeklődőt a gyülekezetünkbe egy villamosvezető hölgy hozta. Egyszer 

megkérdeztem, hogy mi a titka. Azt válaszolta, hogy mindig elmondja, 

amit tanult az istentiszteleten. És ezzel az egyszerű dologgal vonzotta a 

legtöbb embert a gyülekezetbe.  

 Másrészt, ha eljön egy hívő ember az istentiszteletre, érezteti a 

családjával, hogy Isten ügye fontos a számára. Jézus Krisztus a megváltója, 

és élete eredményeit az ő áldásának tartja. 

 Harmadrészt mondja el, hogy szokott imádkozni a családjáért, a 

hívő élet melletti döntésükért. És ezért igyekszik mindent szeretetben 

megtenni.  

 Ezzel megadja családjának az esélyt, hogy ők is döntést tudjanak 

hozni a hit mellett.  

 

Ezen az őszön elkezdett visszaállni a templomlátogatottság 

a régi lélekszámra. 

 A koronavírus járvány után a legtöbb gyülekezetbe nem tértek 

vissza ugyanolyan számba a gyülekezeti tagok, mint ahogyan a korábbi 

években jártak.  

 Egyrészt a kényszerű bezártság alatt kétszer annyit öregedtek az 

emberek, mint amikor kijárhattak. Nagyon hiányoznak a kedves idős 

testvérek, még akkor is, ha a helyettük fiatalok jöttek a gyülekezetünkbe, és 

az átlagéletkor nagyon megfiatalodott. 

 Másrészt sokan el is szoktak a rendszeres templomba járástól, a 

jelenléti istentisztelettől. Nem történt velük semmi különös, csak más 

dolgokkal töltötték ki azt az időt, amit korábban a templomba járásra 

szántak. 

 A mi egyházközségünkben pedig még egy harmadik ok miatt is 

csökkent a jelenlévők száma: mert az elmúlt hónapokban felépült a 

kerepesi református templom, és oda kezdtek el járni azok, akik korábban 

hozzánk jöttek át Kerepesről. Természetesen ez az élet rendje. Ezért hoztuk 

létre a kerepesi új gyülekezetet. Ez egy nagy öröm a számunkra. Egy 

kedves hajdani gyülekezeti tagunk búcsúzó levelét a következő cikkben 

közzé is tesszük.  

 Most különösen azokat kérem, hogy térjenek vissza a jelenléti 

istentisztelethez, akik az elmúlt évek alatt különösebb ok nélkül maradtak 

el az istentiszteletről! Eddig ezt mindenkinek a saját lelki épüléséért 

kértem, most a gyülekezetért is kérem. 



 A sportban figyelhetjük meg, ha egy sportágban az eredményesség 

csökken, egyre kevesebb nemzetközi kupába jutnak be, a nézőszám is 

fogyatkozik, akkor kialakul egy romló trend, amit annál nehezebb 

megfordítani, minél több évig elhúzódik. Például a labdarúgásban sem volt 

elég az edzőváltások sora, hanem nagyon keserves küzdelmek árán és 

nagyon sok áldozatvállalással lehetett egy ilyen folyamatot megváltoztatni. 

 Nevezhetjük ezt az egyházban a gyülekezet életének, 

szervezettségének, a hívek hűségének, a településen élők gondolkozásának. 

Nemcsak statisztika mindez! Bárhogyan is nevezzük: gyakran évtizedeken, 

néha nemzedékeken keresztül alakul ki. Ennek következtében az egyik 

gyülekezetben kitartanak a gyülekezet mellett a testvérek egy válságos 

időszakban is. Mint abban a nagyobb gyülekezetben is, ahol a lelkész 

hosszú hónapokon keresztül egy igen nagy betegséggel küzdött. Sokat 

kellett kórházban tartózkodnia. Természetes, hogy nem mentek úgy a 

dolgok, mint korábban. Néhányan le is morzsolódtak, de akik 

megmaradtak, azt fogalmazták meg, hogy azok a gyülekezet igazi tagjai, 

akik a nehézségeket is vállalták, imádkoztak, helytálltak. Nagy kincs az 

ilyen hagyomány egy gyülekezetben! 

 A másik gyülekezetben pedig hiába prédikált egy kiváló igehirdető, 

élt áldozatosan, végzett sok diakóniai szolgálatot, mégsem kezdett el 

megtelni az üres templom. A rendszerváltáskor egy új, fiatal lendületes 

lelkész jött. Mindenki azt remélte, hogy majd „az új seprű jól seper”. De 

mégsem történt tartós változás, mert egy rossz folyamat alakult ki a 

megelőző időszakban. A harmadik lelkész idejében sem lendült fel a 

gyülekezet élete. Ezért egy idő után az ott élők elfogadták mindezt 

változtathatatlan rendnek. Ha nem is az, de nagyon nehéz rajta változtatni. 

 Nem szabad beletörődnünk, hogy a cikk elején említett három ok 

következtében csökken a templomjárók száma! Mert annál nehezebb, annál 

több küzdelem és áldozatvállalás árán lehet megfordítani, minél több 

hónapig, évig elhúzódik. Egymást kell bátorítanunk! Az elmaradozókat 

hívogatnunk! 

 Nemcsak a lelkész egyedüli feladata, hanem közös ügyünk. 

Segítsük gyülekezetünket azzal, hogy gyakrabban jöjjünk a templomba! 

Nemcsak a saját lelki épülésünkért kértem, hanem a gyülekezetért. 

 Az épületeink rendben vannak, a körülményeink is jók, Kistarcsa 

nincs is messze a fővárostól, de lélekszámban is erősnek kell lennie 

gyülekezetünknek ahhoz, hogy a legjobb lelkészek közül választhasson új 

lelkészt a gyülekezet.     Riskó János 

 

Egy kerepesi testvér elköszönése gyülekezetünktől 

Tisztelt Lelkipásztor Úr! 

 Szeretném megköszönni, hogy befogadtak minket a kistarcsai 

gyülekezetbe kerepesi lakosként. A tiszteletes Úr prédikációi mindig nagy 

hatással voltak rám, egy-egy gondolat sokszor egész héten végigkísért, és 

támaszt nyújtott nehezebb helyzetekben. A tiszteletes Úr Isten által 

megáldott, és valóban elhivatott az ige  hirdetésére. Számomra a 

legérdekesebb üzenet a beszédekből az, ami véleményem szerint a 

Bibliában végig érezhető:  az atyai szigor, fegyelem mellett mindig ott van 

a krisztusi szeretet, a megváltás reménye. Állhatatosnak kell lennünk a 

hitben, az Istennek tetsző cselekedetekben, a lehető legszigorúbb 

értelemben, ugyanakkor Isten gondviselésére bízhatjuk magunkat, ne 

féljünk jók és kegyesek lenni önmagunkkal szemben is, nem kell egyedül 

lennünk a fájdalomban, gyászban, nehézségben.  

 Mivel nemrégiben megépült az új templom Szilasligeten, nem 

messze tőlünk, egy ideje ebbe a gyülekezetbe járunk a gyerekekkel, ezért 

nem lát minket mostanában az alkalmakon.  

 Nem tudom, emlékszik-e, a tavasszal lelkészi ajánlásért fordultam 

Önhöz. A kislányom, bár a gimnáziumba nem jutott be, a gödöllői Szent 

Imre Katolikus Iskolába viszont felvételt nyert, nagyon jól érzi magát ott. A 

tanárok, diákok nagyon kedvesek.  

 Szeretnénk megköszönni mindent, a tiszteletes Úrnak és 

családjának jó egészséget, a gyülekezetnek tartalmas, hitben gazdag 

együttlétet kívánunk!  

Sokszor meghallgatom azért online a prédikációt, és bízom benne, hogy 

találkozunk még a jövőben.  

Üdvözlettel,                                              Kozma Kinga Eszter  

 

Úrvacsoraosztás 

 A járványveszélyt megelőzően az úrvacsora alatt a mosogattuk el a 

kicsi kelyheket. A járvány alatt viszont a védekezési előírásokat megtartva 

egy hétig vártunk az edények elmosogatásával. Azt kértük, ha valakiről 

utólag derül ki, hogy covidos lett, akkor jelezze, és nagyobb fokú 

fertőtlenítést fogunk alkalmazni. Hála Istennek ez nem következett be, így 

elegendő volt a szokott fertőtlenítés. 

 A kenyeret sem kézzel osztjuk, hanem egy tálcára kitesszük, hogy 

mindenki maga vehesse el. 

 A nagyobb létszám miatt kicsiny műanyag kelyheket vettünk, hogy 

a hétnapos védekezést meg tudjuk tartani. 



Négy felnőtt bizonyságtételét közöljük,  

akik közül hárman ebben az esztendőben konfirmáltak. 

 Az első bizonyságtétel 

 Gyermekkorom óta hiszek Istenben, anyukám és a nagyszüleim élő 

hite számomra és testvérem számára is mindig követendő példa volt. Isten 

létezése és a benne való hit sosem kérdőjeleződött meg bennem, ha néha 

mégis, akkor azokra a csodákra gondolok, amiket Isten tett velünk.  

 A családom hosszú utat tett meg a hívő élet felé. Erős akaratú, 

ateista nézeteket valló, anyai nagyapám bányász volt, alkoholista. Mamám 

többször kérte, hogy menjen el csendeshétre, ahol a szenvedélybetegek 

számára nyújtanak segítséget, de nem akart. Egyszer érezte, hogy ha nem 

tesz semmit az alkoholizmus ellen, hamarosan kórházba fog kerülni és meg 

fog halni. Ekkor mondott igent Isten hívására és elment a csendeshétre, 

ahol megtért, és végleg le tudta tenni az alkoholt. Ennek már 40 éve, azóta 

templomba jár, aktívan részt vesz az egyház életében és presbiterré is 

megválasztották. Idén lett 76 éves. Nekünk ez nagy öröm, hogy 

megmentette Isten az életét és még azóta is közöttünk él egészségesen és 

józanul.  

 Anyukám is hosszú fájdalmas utat tett meg a megtérése felé. 

Örökölte apukája erős akaratát, nem hitt Istenben, erős, öntörvényű ember 

volt. Horror történeteket olvasott, sok félelem volt a szívében miatta. Isten 

azonban elkezdett munkálkodni az életében. Testvérem megfázva született, 

és ahogy be volt dugulva az orra, egyik este nem vett levegőt, már elkékült 

az oxigénhiánytól, mikor észrevették. Anyukámnak sikerült újraéleszteni és 

megmenteni. Testvérem gyógyulása után előjött a sok aggódás és stressz 

következménye: anyukám kórházba került. Nagyon beteg volt, nagy 

fájdalmai voltak, az orvosok viszont nem tudták mi okozza ezt, szervi bajai 

nem voltak. Egyik nap mikor már elviselhetetlen fájdalmat érzett, kezébe 

fogta az ágya melletti Bibliát és ez az Igét találta: "Emberi erőt meghaladó 

kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket 

erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a 

szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni." (1Korinthus 10,13). Az Ige 

olvasása után azt érezte, nem lesz annál nagyobb nehézsége, mint amit ne 

tudna elviselni. Következő nap reggelén, amikor felkelt, enyhült a 

fájdalma, és szépen lassan el is múlt. Az orvosok nem értették gyógyulását. 

Attól kezdve szoros kapcsolatba került Istennel, megmentőjével, engem is 

és a testvéremet is hitben nevelt fel. Isten azóta is csodákkal halmoz el 

minket, minden nap érezhetjük megtartó kegyelmét és szeretetét.  

 Anyukám és nagyapám életét Istennek köszönhetem, amiért örökké 

hálás leszek Neki. 2Korinthus 1,9-ben azt olvashatjuk: „De ez is csak azért 

történt, hogy többé ne magunkban bízzunk, hanem Istenben". Bátran 

mondhatom, hogy bármi is történjen velünk, bármilyen kísértés vagy 

tragédia érjen, Isten erejével képesek vagyunk minden helyzetben 

győzedelmeskedni lelkiekben. Az élet nehéz, de bízhatunk Isten kegyelmes 

ígéreteiben és szeretetében.            Kulcsár Szabina 

 

 A második bizonyságtétel 

 Trestyánszki Balázs vagyok, Heves megyében Gyöngyösön 

születtem és nőttem fel. Édesapám vallását követve, római katolikus 

keresztségben részesültem. Nagymamám, szüleim, valamint iskolai hittan 

tanulmányaim során ismerhettem meg a vallást, és bár gyermekkoromban 

részesültem elsőáldozásban, sajnos csak nagyobb ünnepeken látogattuk a 

templomot és vettünk részt családommal miséken. A vallás valamilyen 

mértékig mindig az életem része volt, de sosem mélyült el igazán, sőt, a 

felnőtté válásomig sajnos a világi örömök hajszolása és a tárgyi dolgok 

halmozása volt inkább a jellemző. 

 Blaise Pascal híres keresztény matematikust szeretném idézni, 

miszerint "minden ember szívében van egy Isten alakú űr, amelyet 

semmilyen teremtett dolog nem képes betölteni".  

 Így voltam ezzel én is. Vágyakoztam valami után, ami nem világi, 

ami nem emberektől való, azonban akkor még nem tudtam hogyan találok 

rá. A fővárosba történő költözésemet követően Istennek hála meghallottam 

hívó szavát és ismét, immáron már gyakrabban kerestem Őt vasárnapon-

ként Budapesten az újpalotai római katolikus templomban. 

 Az Úrhoz vezető utam keresése során felismertem, hogy azt, amire 

vágyom, talán nem is nekem kell keresnem, hiszen Isten elém adta azt, 

amikor megismertem a feleségemet.  

 A kedvesem és családja mutatta meg azt az utat, amely Istenhez 

vezet. Ahogyan Márk evangéliumának 2. fejezetében írva található, Jézus 

meggyógyítja a bénát. A történetet mindannyian ismerjük, volt egy béna 

ember, akit a barátai vittek Jézushoz, hogy meggyógyítsa. Hatalmas tömeg 

volt Jézus körül, ezért megbontották a ház tetejét a barátok, és beemelték a 

bénát. Valahogy én is így éreztem magam, hogy a feleségem és családja 

imádsága beemelt Jézus ölébe, és ott lehetek a közelében, nap mint nap.  

 A kedvesem hívására egy evangelizációs hét alkalmával volt 

szerencsém életemben először református Istentiszteleten részt venni, itt, 

ebben a templomban és gyülekezetben. 



 Sosem gondoltam volna, hogy ez az akkori alkalom olyan hatással 

lesz rám, amelynek köszönhetően nem térek vissza a katolikus misék 

hallgatásához. Azóta itt maradtam. Isten úgy rendezte, hogy itt alapítsunk 

családot, itt maradjunk ebben a gyülekezetben és immáron már 

gyermekünkkel, hárman, családként vehetünk részt a vasárnapi 

istentiszteleteken. 

 Hiszem azt, hogy megtaláltam azt az utat, amelyen járnom kell, a 

Hozzá vezető utat. Megtaláltam életem társát, megtaláltam az otthonomat, 

a gyülekezetem. 

 Tudom, hogy ennek az útnak az elején járok még, tudom, hogy sok 

megpróbáltatás és nehézség vár még rám, de tudom és hiszem, hogy Isten 

jelenlétében mindenre lesz erőm. 

 Jézus mondta: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!"  Márk 6,50 

 Amikor azonban a világi zajok hangosabbak, mint Isten szava az 

életünkben, akkor az ember képes elcsüggedni. Számomra ilyenkor ad 

biztatást és megnyugvást az az ige, amelyet házasságkötésünkre kaptunk: 

Jeremiás könyve 29,11 "Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - Így szól 

az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok 

nektek.” 

 Hiszem, hogy Istennek csodálatos tervei vannak az életünkre nézve 

egyen-egyenként is, és bízom benne, hogy nekem is egy reményteljes örök 

életet ad. 

 Mai napon azért jöttem az Úr elé hálatelt szívvel, hogy a 

konfirmációi fogadalomtétellel a vele való szövetségem megerősítsem és a 

Magyarországi  Református Egyház tagjává válhassak. 

 Ézsaiás könyve 48,17 "Én, az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, 

ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell." 

 

 A harmadik bizonyságtétel 

 „Íme, kiment a magvető vetni és amint vetette a magot, néhány az 

útfélre esett, jöttek a madarak és felkapkodták azokat. Más magok köves 

helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak 

mélyen a földben, de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem 

volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok tövisek közé estek, és amikor a 

tövisek megnőttek, megfojtották azokat. A többi viszont jó földbe esett, és 

termést hozott: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik 

harmincannyit. Akinek van füle, hallja!” (Máté 13, 3-9) 

 Sokáig nem volt részem a keresztség sákramentumában, mivel 

kisded koromban elmaradt a keresztelkedésem. Azonban amikor 

betöltöttem a 10. életévet és a családban gyermekszületés végett felmerült 

ez a kérdés, úgy éreztem, hogy hiányzik valami az életemből, így ahogyan 

Jézus Krisztus a Jordán folyó vizében, úgy magam is megkeresztelkedtem. 

Ahogyan Jézus mondta: „Engedj most, mert így illik minden igazságot 

betöltenünk.” (Máté 3,15) 

 Találkoztam korábban is Jézus Krisztus tanításaival még iskolás 

koromban a hittanórákon, ahol mindig is foglalkoztatott, mindig is éreztem, 

hogy ez számomra fontos és szeretném, hogy a részemmé váljon. Azonban 

sajnos kikerültem a csoportból, és így egyre kevésbé volt része az 

életemnek, kevésbé hallottam a tanításait, egyre kevésbé szólt hozzám. 

 Utólag már látom, hogy akkor még a tanítások sziklás helyre estek 

és kevés föld jutott számukra. Az utóbbi időben ismét tudatosult bennem, 

hogy Jézus meghalt értünk a Golgotai kereszten, és szeretném, ha az 

áldozata nem volna hiábavaló. Amikor olvasom a Bibliát, járok az 

istentiszteletre vagy otthon imádkozom, érzem, hogy Jézus Krisztus veti 

életemben a tanítás magvait. Gyermekként is éreztem, de tanításait immár 

felnőttként hallgatva hiszem, hogy az ige termékeny talajba vetődhet el és 

erről szeretnék most bizonyságot tenni. 

 Ezért is szeretnék konfirmálni, mert már látom, hogy az Úr 

mellettem áll, nem hagy el és szeretnék az Ő általa kijelölt úton járni. B. E.  

 

 A negyedik bizonyságtétel 

 „Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit 

fogtok enni és inni, se testetek miatt, hogy mibe fogtok öltözködni! Hiszen 

fontosabb az élet, mint az étel, és fontosabb a test, mint a ruha.” (Máté 6, 

25-34) 

 Az életem számos pontján előfordult, hogy tanácstalan voltam, és 

nem tudtam, hogyan tovább. Ilyenkor hosszabb időn keresztül éltem úgy a 

napjaimat, hogy azon aggódtam, vajon mi fog történni, ha rossz döntéseket 

hozok, vagy, ha abban az akkori kellemetlen élethelyzetben maradok, és 

nem tudok belőle kilábalni. Zavart, hogy nem tudtam, mit hoz a holnap, mi 

lesz, ha nem sikerül lépést tartanom a gazdasági helyzettel, és sosem 

engedhetem meg magamnak, hogy egy szép új autót, vagy lakást 

vásároljak, építtessek. Ez utóbbi miatt kifejezetten sokat aggódtam, de az a 

kérdés sosem fogalmazódott meg bennem, hogy vajon tényleg erre van-e 

szükségem. Vajon tényleg csak ilyen módon leszek-e elégedett, és 

nyújthatok biztonságot a családomnak? Vagy nem ez az, ami elsődlegesen 

számít, és nem kellene ennyire törnöm magam, hogy a vágyott 

életszínvonalat elérjem bármi áron? Mert vajon megéri-e a nagy ház és a 



szép autó, ha cserébe az egészségem, vagy a családommal töltött idő látja 

kárát az aggodalmaim miatti törekvésemnek? Így éppen a lényeget 

veszítem szem elől a külsőségek és a felszínesség miatt.  

 Ezért jelent sokat számomra ez az ige, mert abban erősít meg, hogy 

Isten a gondomat viseli, és ha hiszek benne, mindig arra az útra terel majd, 

amerre megtalálhatom azt, amire szükségem /szükségünk lesz. 

 Azért szeretnék konfirmálni, hogy ezzel is kifejezzem szándékomat 

a hitem elmélyítésére, és alázattal törekedjek az Úr tanításainak 

befogadására. Ahogyan Jézus is mondta: „Isten Királysága és igazságos 

rendje — ez legyen a legfontosabb a számotokra, erre törekedjetek 

mindenek fölött! Ő pedig majd törődik azzal, hogy amire szükségetek van, 

megkapjátok. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt! Minden napnak elég a 

maga terhe. A holnapnak is meglesz a maga gondja.” 

Ahelyett tehát, hogy a jövő dolgain rágódom, inkább megélem a mát, és 

arra törekszem, hogy a szeretteimre és Istenre fordítsam azt az időt és 

energiát, amit eddig arra szántam, hogy kevésbé fontos dolgokon 

aggodalmaskodjak. Gy. J. 

 

Felnőtt korban is lehet konfirmálni 

 A presbitérium a 2012. március 4-én tartott ülésén a 10/2012. számú 

határozatában kérte a gyülekezettől, hogy azok a felnőttek, akik a 

keresztségben korábban részesültek, de még nem konfirmáltak, vegyenek 

részt a felnőtt konfirmációi előkészítésen és a konfirmáción, hogy a 

gyülekezetnek teljes mértékben és úrvacsorázó a tagjai lehessenek. 

 

Választói névjegyzék 

 A 2023. év januárjában kötelessége a presbitériumunknak 

pontosítani gyülekezetünk választói névjegyzékét. A névjegyzékbe azokat a 

hitüket gyakorló, konfirmált gyülekezeti tagokat vehetjük be, akik 

egyházfenntartói járulékukkal támogatják a gyülekezet fenntartását. 

 Miért szükséges a választói névjegyzék? Aki szerepelnek a választói 

névjegyzékben, szavazhatnak a következő lelkészválasztáson. A választói 

névjegyzék pontosítása érdekében szeretettel kérjük, hogy a Testvérek 

töltsék ki a gyülekezeti tagság adatlapját. Ez szükséges egyrészt a GDPR 

uniós szabályok miatt, másrészt a kapcsolattartáshoz szükségünk van 

mindenki telefonszámára, ímélcímére, pontos lakcímére. 

 Mivel a választói névjegyzékbe azokat vehetjük be, akik 2022-ben 

befizették adományukat, ezért arra kérjük a Testvéreket, hogy ellenőrizzék: 

befizették-e az egyházfenntartói járulékukat ez évben.  

Kérjük szépen a testvérek adakozását  

gyülekezetünk nehéz anyagi helyzetében. 

A templom, a gyülekezeti ház fűtésének, világítási költségének növekedé-

se még a lakosságénál is magasabb, hiába takarékoskodunk mindennel. 

 Bizonyára sokan azt kérdezik, hogy miért kérünk támogatást 

gyülekezetünk tagjaitól, ha van pénzünk a majdnem teljeskörű felújítások-

ra. A felújításokat kizárólag pályázati forrásból fedezzük!! Ezeket az 

összegeket gyülekezetünk működésére nem fordíthatjuk.  

 A presbitérium a lelkész fizetését és közüzemi díjakat, egyéb 

közterheket a testvérek adományából és a perselypénzekből fizeti. 

  Nagyon szépen köszönjük Kistarcsa Város Önkormányzatának, 

hogy az idei évben is 400 000 forinttal támogatta gyülekezetünket. 

  Sokkal kevesebb banki költséggel jár, ha valaki a 

templomban, lelkészi hivatalban fizeti be az adományát. 

Bankszámlaszámunk:11742324-20008914 
 

Új énekeskönyv 

 Egyházunk ebben az esztendőben új énekeskönyvet vezetett be, 

amely már kapható gyülekezetünkben is. Az énekeskönyv tartalmazza a 

régi kedves, megszokott énekeket, és újakat is, amelyeket eddig fénymá-

soltunk. Jelentősen bővültek ezzel mind a szövegek, mind a dallamok 

Szeretettel ajánlom ezt a kiadványt ajándéknak családtagjaink számára! 
 

Kedves Édesanyák! 

Szeretettel várjuk gyermekével együtt Baba-mama csoportunkba. 

A rövid áhítat után beszélgetünk, énekelünk, mondókázunk együtt. 

Időpont: szerdánként 10 órától kb. 11 óra 30-ig. 

Helyszín: Kistarcsai Református Templom melletti gyülekezeti terem. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Riskó János lelkész                             Dénes Ramóna óvónő 
 

Istentiszteletek 

 Vasárnaponként 10 órakor gyülekezeti istentisztelet és 

gyermekistentisztelet. A szülők a gyermekeikkel közösen jöhetnek a 

templomba, ahol együtt vagyunk az éneklés, imádság, bibliaolvasás ideje 

alatt. A prédikáció kezdete előtt a gyerekek gyerekistentiszteleti 

munkatársaink vezetésével kimennek a a gyülekezeti terembe. 

 Aki karon ülő gyermekkel érkezik az istentiszteletre, ugyanebben az 

időben kimehet a másik gyülekezeti terembe, ahol kivetítésen keresztül 

lehet a részese az istentiszteletnek. 



A bibliaismeret a bibliaórák és a konfirmációi órák 

anyaga ebben az esztendőben  

Nagyszerű segédkönyvet adott ki egyházunk ebben a témában: Paul 

Lawrence - Bibliai kéziatlasz. Ára: 3200 Ft. A könyv általános 

háttérismereteket ad a Biblia történeteihez, gazdagon illusztrálva színes 

ábrákkal. Különös értéke, hogy rámutat azokra a régészeti leletekre, 

amelyek alátámasztják az olvasottakat. Egyben nagyszerű segítség, hogy 

következetesen és logikusan tudjunk haladni. 

 A bibliaórát három részre bontjuk. Az elsőben az előbb említettek 

szerint egy bibliai egységet ismertetek a hozzá fűződő kortörténettel és 

azokkal az ismeretekkel, amelyek megerősítik hitünket. 

 A második részben ehhez kapcsolódva beszélünk családi és hívő 

életünk mindannyiunkat foglalkoztató kérdéseiről. A Bibliában minden 

kérdés előbb, utóbb előkerül. Nem kell belemagyarázni. Így minden 

alkalommal a témához kapcsolódó megbeszélésére kerül sor. 

Természetesen Jézus Krisztusról teszünk bizonyságot, aki a mi megváltónk. 

Elmondjuk, hogy Jézus mit tanított az adott ószövetségi szakasszal 

kapcsolatban, hogyan kell azt szemlélnünk Jézus szemüvegén keresztül.  

 A harmadik részben pedig a személyes üdvösségünkről, Jézussal 

való kapcsolatunkról szól a bizonyságtétel.  

 A bibliaórák anyaga minden csoportban azonos, de mégis minden 

csoportban más, alkalmazkodva a jelenlévők élethelyzetéhez és azokhoz a 

kérdésekhez, amelyek őket foglalkoztatják. 

 Nagyon jó egyszer alaposan végig venni a Bibliát, mert ezáltal 

jobban megismerjük azt. Pontos információkkal kell rendelkeznünk a 

Bibliáról, ha arra akarjuk építeni az életünket. 

 Mind a személyes életünk, mind az egyház életének megújulása 

mindig azzal kezdődött, hogy egy-egy ige kiragyogott belőle és 

megmutatta az utat. Ahhoz, hogy ez velünk is megtörténhessen, kézbe kell 

fognunk a Bibliát, meg kell ismernünk, és tanítása szerint kell élnünk. 

 

A reformáció öt alaptétele:  

 

SOLA SCRIPTURA   –  egyedül a Szentírás,  

SOLUS CHRISTUS  –  egyedül Krisztus,  

SOLA FIDE   –  egyedül hit által,  

SOLA GRATIA    –  egyedül kegyelemből, 

SOLI DEO GLORIA   –         egyedül Istené a dicsőség  

 

Bibliaóráink rendje 

Kedden: 18 00:  Gyászolók órája 

Szerdán 10 00:  Baba-mama csoport 

Szerdán 18 30:  "Majdnem harmincasok" bibliaórája 

Csütörtökön 15 00:   Nyugdíjasok bibliaórája 

Csütörtökön 18 00:  Gyülekezeti bibliaóra dolgozóknak, középkorúaknak  

Pénteken 17 30:  Izsák ificsoport bibliaórája 

Pénteken 19 00:  Ifi-bibliaóra egyetemistáknak és középiskolásoknak 
 

Konfirmációi előkészítés 

Szerdán 16 30-tól (7. osztályosok),  vagy 

pénteken 17 30-tól  (8. osztályosok),  vagy 

vasárnap az istentisztelet után. 

 A hétközi bibliaórákat, konfirmációi előkészítőt a lelkészi irodában 

tartjuk, hogy ezzel is csökkentsük a gázfogyasztást. 

Mindenkit nagy szeretettel hívunk ezekre az alkalmakra! 
 

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! 
 

Adakozás 

Sokkal kevesebb banki költséggel jár, ha valaki a templomban, lelkészi 

hivatalban fizeti be az adományát. 

Bankszámlaszámunk:11742324-20008914 
 

Ímél: kistarcsairefgyul@gmail.com 

Gyülekezetünk honlapja: kistarcsaireformatus.hu, (megtalálható úgy is, 

mint „Kistarcsai Református Egyházközség”) 

Az istentiszteletek online közvetítését a Facebook oldalunkon: 

www.facebook.com/kistarcsairefgyul/ 

 Nagy örömünk, hogy a Szilas TV minden hétfőn közvetíti az 

istentiszteletünket. 


