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Az Árpádföldi Református Egyházközség lapja

Nyikos András

Üzenet az Újévre

Az Úr 2017. esztendejének december hava II. évf./5. szám

„Más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus  Krisztus.” (1Kor 3,11)

„Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben 
mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, 
amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataito-
kat a Krisztus Jézusban.” (Fil.4,5-7)

Keddi bibliaóráinkon Pál apostol Filippiekhez írt levelét tanulmányozzuk 
végig. Most érkeztünk el ehhez a szép igéhez, és készülve, miközben újraol-
vastam, újragondoltam ezeket a sokszor hallott, idézett szavakat, arra gon-
doltam, nemigen kaphatnánk ennél jobb üzenetet, indítást a jövő évünkre. 
Lesz miért aggódnunk a 2018. évbe lépve is. Kontinensünk és országunk 
sorsán túl számos személyes feladat, döntéshelyzet, megoldásra váró kér-

dés, talán egészségi állapotunk, 
vagy családunk helyzete feszíti a lelkünket. 
Jól tudja ezt életünk Ura, és ezért szólít 
meg bennünket: „Semmiért se aggódjatok!” 
Annyira egyszerű, egyértelmű ez a felszó-
lítás. Mégis, olyan nehéz megvalósítani. 
Mert az ember kivetíti az életét a jövőbe, 
és mindaddig „gondban van”, amíg tervei, 
elképzelései meg nem valósulnak. Időben 
élünk, így szinte lehetetlen „gond nélkül” 
élni – életünk egy darabja mindig a jövő-
ben van, mindig lesz, ami bizonytalanságot 
hordoz magában.
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Nem is lehet kijutni az aggódásból Isten nélkül, az Örökkévaló nélkül, aki előtt 
ott van életünk teljessége. Lehetetlen megszabadulni az aggódás fogságából, amíg 
éppen magunk töltjük meg a szívünket kínzó aggódással, és nem akarjuk, nem 
engedjük, hogy Ő töltse be a szívünket, hogy Ő lakjon ott - pedig Neki igazán ott 
lenne a helye, hiszen a maga számára teremtett minket. 
Semmiért se aggódjatok – „még egy dologért se”, olvashatjuk az egyik fordítás 
szerint. Hogyan lehetséges ez? Jézus szavaiban megtaláljuk a választ, aki maga is 
így szólt összezavarodott, félő szívű tanítványaihoz közvetlenül kereszthalála előtt: 
„Ne nyugtalankodjék a szívetek…” (Jn 14,1.) De rögtön hozzátette azt is, hogy mit 
csináljanak: „Higgyetek Istenben és higgyetek énbennem.” Olyan jó ezt látni, ahogy 
Ő nem csupán vigasztalást akar adni, hanem megmutatja a kiutat is. Mond egy 
világos nem-et, de utána azt is elmondja, mit tegyünk. Igénkben ez így hangzik: 
„imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten 
előtt…” Vagyis adjátok át Neki minden kérdéseteket, gondotokat, félelmeteket, 
aggódásotokat. Ez pedig azt jelenti, hogy az aggódás és imádság ellentétes dolgok, 
kölcsönösen kizárják egymást. Ahol imádság van, ott nincs szorongani való; Isten-
től való megnyugvás és békesség költözik a szívbe, mely “minden értelmet felül-
halad.”  Az imádkozó ember megtalálja a békességet – amint megtalálja Istent.  
A lelkünket egy magasabb értelem járja át, átvilágítva azt. Nem marad homály, 
rendezetlenség, nincs kuszaság; összerendeződik minden egy világos, egyértelmű, 
új rendben. Nem csak egy kis “jó érzéssel” állunk fel az imádságból, vagy térünk 
haza a templomból, hanem azzal a bizonyossággal, hogy valami más kezdődik az 
életünkben, mint eddig volt. 
Még azzal is segít az ige, hogy hozzáteszi: „hálaadással” add át mindezeket. Mert 
miközben hálát adsz az eddigi megtartatásokért, megoldásokért, vezetésért, egy-
szer csak nem látsz mást, mint a Mindenható, mindennél hatalmasabb Atyát. 
Akkor pedig feloldódik a szíved. Mert milyen akadály lehet Őelőtte? „Aki tulaj-

don Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, 
hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” 

(Róma 8,32)
Ezért nem véletlenül kezdődik az aggódásról szóló 
üzenet ezzel: Az Úr közel. Ő itt van, és várja, 
hogy feltárd előtte szívedet és gondolataidat. 
Mert szeretné azokat megszabadítani az aggo-

dalmak, a szorongás fogságából, és az Ő békes-
ségével megőrizni a legjobb helyen, ahol lehetnek:                           

a Kr i sz tus  Jézusban.
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Miért pont én? 

Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. (Mt 28,19)
Nagyon furcsa ez a mondat Jézus szájából, akár drámaian is felfoghatjuk. Ő 
elkészített mindent, utat készített Istenhez, aztán elmegy. Hogyan? Miért 
hagy itt egyedül bennünket? Miért nem végzi be azt, amit elkezdett? Nem 
könnyebb lenne neki megvalósítani azt a tervet, hogy mindenkihez elvigyük 
az örömhírt? Ugye mennyire várnánk azt, hogy ő adjon meg mindent, hogy 
valaki gondoskodjon erről a nagy feladatról, és ne nekünk kelljen elvégezni? 
Az élet más dolgaival kapcsolatban is sokszor gondolkodunk így: oldja meg 

az állam, az önkormányzat, az egyház, a lelkész, nekünk legyen kényelmesebb. 
Isten azonban mást készített nekünk. Isten munkatársként akar reánk tekinteni. 
Ha ráléptünk Jézus Krisztus követésének útjára, akkor egyre jobban megismerjük 
őt, és egyre inkább alkalmasabbak leszünk arra, hogy a munkatársai legyünk. És 
akkor megérthetjük azt a misztériumot, hogy miért akar Isten minket használni az 
Isten nélkül élő emberek elérésére. Megérthetjük azt, hogy bár nekünk kell szólni, 
de Ő nem hagy egyedül, hanem Szentlelkén keresztül velünk van, támogat, segít 
és bátorít. Nekünk az a feladatunk, hogy hittel elfogadjuk azt, hogy Isten mun-
katársai lehetünk és Isten nem hagy bennünket egyedül, velünk van a kihívások-
ban. Mi pedig ebben a hitben szólíthatjuk az embereket, és beszélhetünk nekik 
Istenről, hívhatjuk őket Istentiszteletre, evangelizációra és a január 19-én kezdődő 
Felfedező-sorozatra. 
Mi is ez a Felfedező-sorozat? 
A sorozat lényege, hogy az Isten nélkül élő 
ember megismerje Istent és Jézus Krisztust sze-
mélyes megváltójának megvallja. Családi ott-
honban zajló kötetlen beszélgetések egy kis 
falatozás mellett. Olyan témákról  beszélge-
tünk, mint hogy van-e Isten, miért engedi a 
rosszat, a kereszténység és a többi vallás viszo-
nya, a Biblia megbízhatósága, Jézus Krisztus 
személye, a csodák szerepe a mai életben, és 
arról hogyan ismerhetjük meg Istent személye-
sen. Kis csoportban, intenzív, kilenc péntek esti 
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alkalmon vesszük át ezeket a témákat. Ez is egy lehetőség arra hogy hívogassunk 
olyan embereket, akik nem ismerik Istent, de van bennük minimális nyitottság 
arra, hogy kérdezzenek, érdeklődjenek, tájékozódjanak. És aztán azok az emberek, 
akik végigjárják ezt a sorozatot, és az Isten megérinti őket, azokat továbbvezetve 
a gyülekezet és a láthatatlan egyház közösségébe integráljuk be. Minden mögött 
Istennel. Én hiszem azt, hogy Isten indít bennünket arra, hogy gondolkodjunk, 
kiket hívogathatunk, kik azok a környezetünkben Isten nélkül élők, akik ha temp-
lomba nem is, de egy családi otthonba szívesen eljönnek. Ha valaki elfogadja a 
meghívásunkat, akkor azt kérjük, hogy az első három alkalomra kísérjük el a ven-
dégünket. 
Én hiszem azt, hogy ha megtaláljuk ezeket az embereket, akkor Isten Szentlelke 
ad bátorságot megszólítani őket, és hiszem azt, hogy lesz hat-nyolc olyan ember, 
akikkel január 19-én ezt a sorozatot elindíthatjuk. A szolgálatban résztvevő mun-
katársak már intenzíven készülnek az előadásokra, imádkoznak, böjtölnek azért, 
hogy Isten megáldja a sorozatot. Erre bátorítunk minél többeket! 
A meghívókat a gyülekezetben lehet átvenni, a jelentkezéseket  Nyikos András lel-
kipásztornál lehet leadni. Isten áldja meg igyekezetünket! 
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Adventre készülve újra lehetőségünk nyílt arra, hogy együtt készítsük el 
adventi koszorúinkat. Mint minden évben, most is megtelt a gyülekezeti 
terem, sőt a templomtér is: kicsik és nagyok sürögtek-forogtak együtt. 
Mindenki választhatott a különféle koszorú alapokból, a gyerekek izgatot-
tan válogathattak a díszek között, sziporkáztak az ötletek, hogy egy-egy dísz 
hova kerüljön, és persze előkerültek a gyertyák is.
De az adventre készülés és maga az advent sem csak abból áll, hogy kap-
kodva készülődünk, hogy egymás mellett zsizsegve készítjük a koszorút, 
vagy sietve vásároljuk az ajándékokat.

Pislákoló gyertya
v

er
s
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LÓ
Juhász Zsolt Rajmund

Az adventi gyertyák fényei
Váradi Ildikó

Csend van, nincsen semmi lárma,
puha éjben meleg kályha.

Figyelem a gondolatot egymagamban,
tündöklik fényes aranyban.

Nincsen benne fáradt gond,
tiszta képet rajzol, igaz hatalom.

Mint kígyót riaszt a gyertya fénye,
úgy tölt fel Karácsony minden évbe’.

Jégvirág hárfáján zengő a csend.
Fehér tündér szemében a táncoló,

a zöldben, a kékben, a bíborban parázsló,
lelket varázsló Égi rend.

Suttogva formálja ajkait.
Lehelete épp csak megérint.

Kimondott szava felkavar, s arra int:
 Szeress engem, szeress holnap is!
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Hanem arról is szólnia kell, hogy időről időre meg-
állunk, és végiggondoljuk, Kire is várunk ebben az 
időszakban, és milyen hatalmas ajándékot kap-
tunk Tőle.
Így szakítottuk meg mi is az adventi 
koszorú készítésünket egy áhítatra. Mert 
azok a gyertyák, amelyeket előkészítettünk, 
amelyeket hétről hétre meg fogunk gyújtani, 
egy-egy pici fénysugarak lesznek a hosszú téli nap-
jainkban. Erről a fényről gondolkodhattunk, erről a 
fényről, mely maga Jézus Krisztus, aki a világ világossága.
Mert amíg készülődünk Krisztus születésének ünnepére, a szívünket is készíteni 
kell. A négy gyertyával, a négy fénysugárral az Úr négy eljövetelére emlékezünk:
Az első gyertya – az első eljövetel már megtörtént Jézus megszületésével.
A második gyertya – a második eljövetel, amikor személyesen fogadjuk be Őt, 
amikor hitre jutunk, amikor szívünkbe költözik, hogy onnan világítson. Ő 
ragyogja be életünket, és az Ő fénye világít rajtunk keresztül, hogy mi is világosság 
lehessünk ebben a sokszor sötét világban, vagy mások életében.
A harmadik gyertya – a harmadik eljövetel halálunk óráján lesz,                                                    
amikor az Úrjézus eljön értünk és felvisz minket az Ő mennyei dicsőségébe.
A negyedik gyertya – a negyedik eljövetel az utolsó lesz, amit mi Krisztus második 
eljövetelének hívunk, amikor az Úr eljön ítélni élőket és holtakat. Amikor végleg 
és végérvényesen lezárul minden, és egy új világ jön el, amely tele lesz fénnyel. 
Amelyben mindazok, aki még életükben elfogadták Krisztust, örök életre jutnak. 

És felkerültek koszorúinkra a gyertyák. Talán idén másképp. 
Talán szívünkben még ott forgattuk a hallottakat. Egy… 

kettő… három… négy…
És ha a készítéskor nem is, de otthon, amikor családi 
körben meggyújtjuk ezeket a gyertyákat, biztosan 
végig tudjuk gondolni: mit jelentenek számunkra 
ezek a fények, tényleg így világítja-e be életünket 
Krisztus?
Adja Isten, hogy az adventi gyertyafények ezekre 

a kérdésekre is rávilágítsanak: ezek adjanak erőt, ha 
változtatnunk kell és ezek a fények vezessenek minket 

tovább a hitünkben és az életünkben.
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ALKALMAINK, ÜNNEPI ISTENTISZTELETI RENDÜNK

Szeretettel hívjuk Testvéreinket családtagjaikkal, érdeklődő ismerőseikkel 
együtt az előttünk álló ünnepek gyülekezeti alkalmaira:

december 17.  10 óra Családi istentisztelet, - melyen nemcsak a gyüle-
kezetünkbe járó gyermekek, hanem az iskolai hittanosok is részt vesznek, 
és kis műsorral szolgálnak. Utána a gyermekek számára kötetlen együttlét 
lesz kézműveskedéssel, kakaóval, kaláccsal. Gyülekezetünk kicsi csomag-
gal,   ifjúsági csoportunk bábelőadással ajándékozza meg a kisebbeket.

december 24. 10 óra -Karácsonyi  istentisztelet. Hívjuk és várjuk a csalá-
dokat, magányosokat, mindenkit, - hogy a karácsonyesti ünneplések előtt 
gyülekezeti körben is örvendezhessünk: Immánuel – velünk van az Isten!

december 25. 10 óra -Karácsony 1.napi istentisztelet úrvacsorával
december 26. 10 óra -Karácsony 2.napi istentisztelet
december 31. 10 óra -Óévi istentisztelet. 

Újévi istentisztelet :                       
január 1. 15 óra Újévi istentisztelet, utána „morzsaszedés”.  Felidézzük az elmúlt 
év örömeit-nehézségeit, emlékezetes pillanatait. Szeretnénk, ha minél többen 
együtt maradnánk, - egymást meghallgatva, sőt segítve, hogy  az otthoni ünnepi 
lakomákból megmaradt és elhozott finomságok se vesszenek kárba: tehát nyugod-
tan hozzuk magunkkal! (A gyermekeket lehetőség szerint bízzuk a nagyszülőkre,  
mert ez idő alatt gyermekfoglalkozást nem tartunk.)
Ünnepi istentiszteleteink alatt sem tartunk külön gyer-
mekfoglalkozásokat, viszont a családosokat, gyerme-
keket várjuk a templomunkban együtt a szülőkkel.
Ünnepi alkalmainkon talán többen érkeznek, akik 
nem rendszeres templomba járók. Legyünk figyel-
mesek és segítsük  megkülönböztetett szeretettel 
a tájékozatlanabb, helyismerettel nem rendelkező 
testvéreket! 
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Más vallások is ünnepelik a karácsonyt?
Kamarás Heléna

A karácsony keresztény ünnep, amelyet évezredek óta Jézus hivatalos szü-
letésének napján ünnepelnek a világon. Az öröm, békesség, család és gye-
rekek, az otthon ünnepe. A nem keresztények pedig a szeretet ünnepeként 
tartják számon.
A buddhizmusban   nagyon fontos a fény, a téli napforduló körül ünne-
pelik az eljövendő Buddha, Maitréja ünnepét, aki a Szeretet Buddhája és 
lénye, a mindenre ragyogó bölcs szeretetet szimbolizálja, így tehát a szeretet 
fényét ünnepelik.
A Krisna-hívők emellett gyakran maguk is megemlékeznek a karácsonyról 
mint a szeretet és gondoskodás ünnepéről, amikor ételosztásokat is tarta-
nak a gondoskodás jegyében. 
A zsidók Hanukát ünnepelnek, Hanuka a fény ünnepe, ami nem bibliai 
eseményre, de történelmi tényre épül. Tulajdonképpen ez a legkésőbb elfo-

gadott hivatalos zsidó ünnep.
Makkabeusok kis serege, győzelmet aratott a szír-görög megszállók felett, majd 
megtisztították a Jeruzsálemi Szentélyt a bálványoktól, és újra meg akarták gyúj-
tani az Örökkévaló szövetségét szimbolizáló  menórát. Viszont csak egy napra ele-
gendő  olajat találtak. Ekkor történt a csoda: a menóra lángja az egy napnyi olajjal 
nyolc napig égett. Ennek emlékére nyolc napos a Hanuka ünnepe, melynek min-
den estjén, sötétedés után meggyújtják a gyertyákat. 
Sok nem keresztény ember is ünnepel ilyenkor világszerte. Erre az időszakra esik 

sok pogány ünnep is pl. a 
téli napforduló. Nekik ez a 
szeretet ünnepe. Az aján-
dékozás, a karácsonyi zene 
hallgatása, az üdvözlőla-
pok küldése, a templomi 
ünneplések, a karácsonyi 
ebéd, halászlé, bejgli elfo-
gyasztása, és ünnepi han-
gulatú tárgyakkal való 
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díszítés (karácsonyi égők, színes üveggömbök, girlandok, szaloncukor, fagyön-
gyök)…
A karácsony nem a csillogásról, a drága ajándékokról, az ünnepi vacsoráról szól, 
s nem is csupán a szeretet és a család ünnepe, hanem annak a csodának a megé-
lése, hogy Isten emberalakot öltve eljött hozzánk, és ez csodálatos terv  volt . Isten 
nem tornádó vagy tűzviharként jött a földre, mert semmi  esélyünk nem lett volna 
megállni Őelőtte. Szemünk nem viselte volna el a nagy fényességet, ahogy a világ-
mindenség Ura eljön hozzánk emberekhez, ezért ártatlan csecsemőként  született  
meg .
Jézus születésével  beteljesedtek az írások, az ószövetségi ígéretek: 
- Már az ember bűnbe esése után megígérte Isten a Szabadítót, és az 1 Mózes 3,15-
ben Krisztus úgy jelenik meg, mint „az asszony magva”, innen meg lehet érteni, 
hogy Isten jelezte, hogy a Megváltó emberi testben fog eljönni, és asszonytól fog 
születni.

Ezt Isten megerősítette egy másik prófé-
cia által is, és pedig: „Ezért ad jelt néktek 
az Úr maga: Íme, a szűz fogan méhében, 
és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek.”            
Ézs 7,14
Ézsaiás próféta által, a fenti próféciában, 
Isten megmondotta, hogy a Megváltó 
szűztől születik és a következő próféciá-
val együtt azt is tisztán kijelenti, hogy ez 

a gyermek ember, de Isten is ugyanakkor, és hogy uralkodó mindörökké: 
„Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az Ő vállán 
lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjá-
nak, békesség fejedelmének! Ézs 9,6
Mikeás próféta megjövendölte több mint 700 évvel a születése előtt a Messiás pon-
tos születése helyét, ezért tudták megmondani a papok a három napkeleti bölcs-
nek, hogy hol keressék a kis Jézust: „De te, Efratának  Bethleheme, bár kicsiny vagy 
a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek szár-
mazása eleitől fogva, öröktől fogva van.” 
Mikeás 5,2
Beteljesedtek az Ószövetség próféciái.
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Az 500 évvel ezelőtt kezdődő reformációra emlékezve október 31-én egy 
kis áhítatot tartottunk templomunkban.
Ezután az ünneplést rövid sétával folytattuk. A környező utcákban ének-
szóval vallottuk meg hitünket és hirdettük Isten dicsőségét:
„Mely igen jó az Úr Istent dicsérni,
Felségednek, én Uram, énekelni,
Szent nevedet dicsérvén magasztalni
És mindenütt e világon hirdetni.” RÉ. 255. 1.  
Nagy örömünkre sokan - idősebbek és fiatalok - gondolták úgy, hogy fon-
tos ezt az ünnepet kivinni a templom falain kívülre. Bár fázott a kezünk, 
talán a végére volt, aki be is rekedt, de olyan felemelő volt közösen, ének-
szóval együtt ünnepelni és belegondolni, mit is köszönhetünk reformátorainknak.
Reménységünk van abban is, hogy énekeinket talán mások is hallották: a házak-
ban a függöny mögül, a buszmegállóban, vagy láttak minket az autókból. 

Váradi Ildikó
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500 év - 1000 lépés - 5 sola

SOLA SCRIPTURA - EGYEDÜL A SZENTÍRÁS
SOLA FIDE - EGYEDÜL HIT ÁLTAL

SOLA GRATIA - EGYEDÜL KEGYELEMBŐL
SOLUS CHRISTUS - EGYEDÜL KRISZTUS

SOLI DEO GLORIA - EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG
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Több éves előkészítő munka és következetes építkezés eredményeként a 
reformáció 500 éves évfordulójára elkészülhetett, és felállításra került egy 
emlékmű.
Az alapkő letétele ez évben júliusban történt. A 12.000 négyzetméteres 
téren R. Törley Mária szobrászművész reformáció-emlékműve, egy kilátó 
és egy kávézó is helyet kapott. Balog Zoltán nagytiszteletű úr / ki hivatását 
minisztersége miatt szünetelteti a zsinat döntése értelmében / köszöntőjé-
ben kitért arra, hogy a készülő kompozíció, Luther Márton és Kálvin János 
reformátor, valamint a bécsi békét aláíró Bocskai István egész alakos szobra - 
a reformáció üzenetére figyelmeztet: „Tartsd meg a hitet, újítsd meg és erő-
sítsd meg a hitet, és akkor ez a hit megtart téged”. Ahogy már nem sokkal 

később fogalmazott az átadáskor: „Egy lelkész, egy hittudósból később váló egy-
házalapító lelkész és egy hadvezér, a hit védelmezője gyűlt a térre bronzba öntve.  
A tér, a református templom mögötti területen fekszik, az önkormányzat döntése 
szerint már a Reformátorok tere nevet viseli. Úgy a teret, mint a felépült kilátót az 
alkotással egy időben adták át, és avatták fel.
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Juhász Zsolt

Mindig reformáció!

Talán tetszett nekik, talán elgondolkodtak, de mindenképpen megmutattuk, hogy 
itt Árpádföldön a sok-sok családi ház között megbújva ugyan, de él a református 
egyház egy kicsiny gyülekezete. Egy kicsiny gyülekezet, amely idén így emlékezett 
a reformációra és így tett bizonyságot az élő Istenről.
  „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom 
majd mennyei Atyám előtt.” Mt 10,32

December 10-én Kádár László járt nálunk (Élet Szava), 
aki evangelizációs istentiszteletet tartott. Szívünkre 
helyezte a saját személyes megtérésünk komolyságát, 
de még inkább kiemelte, hogy Jézus királyságába bárki 
beléphet, a meghívókat maga Isten írta meg, de a mi 
kezünkbe tette le, hogy osszuk szét. Krisztusban kará-
csonykor is a megtérésre hívó Urat lássuk meg, ne vala-
kit, aki a folyton előtérbe helyezett saját szükségleteinket 
megelégíteni érkezett a földre.
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A szoborcsoport tagjai egy kút körül állnak, ami „a lélek felüdülését, valamint a 
keresztség életadó erejét szimbolizálja”. A víz Isten szimbóluma, középen a gömb 
a földre utal: „a földet az Isten megtisztítja”. 
A kút körül állnak a reformáció ‚nagyjai”, ők a kutat körbevevő három, padsze-
rűen kiképzett körcikkelyen állnak. Kapcsolatuk egymással és a kúttal is fontos. 
A teret megosztó padok egyben ülőhelyek lehetnek, alkalmat adva az elgondolko-
dásra. Ezekre jellemző bibliai idézetek kerültek, amik megszólítják az arra járót, 
hívőket és az utca emberét egyaránt. 
A reformáció három alakja, a szoborcsoport tagjai: 
Luther: „határozott, ugyanakkor fiatalos vonásokkal ábrázolja”. Luther (evangéli-
kus egyház) a reformáció idején 34 éves volt, rámutatott a katolikus egyház „bűne-
ire”, lényegében mint egy forradalmár indí-
totta mozgalmát. „Úgy képzelem el őt, mint 
egy fiatal, felháborodott, de tiszta embert, 
akiben óriási elszántság van, aki az egyház 
megtisztulásáért akkor is kiáll, ha ezért kiát-
kozzák...” – kezében az általa megfogalmazott 
95 tételből álló vitairat. 
Kálvin: „ Nagyon szilárd lábakon álló refor-
mátor..:” Kálvin (református egyház) puritán 
szemlélete elvetett minden „sallangot”, célja, 
hogy a Szentíráson kívül „semmi más ne 
legyen, ami a figyelmet más irányba vihetné...” 
– kezében a Bibliát tartja. 
Bocskai István: „díszmagyarban, tollal és süvegben”, aki a magyarországi refor-
mációért és leginkább a vallásszabadságért a legtöbbet tette. Kezében a papír lát-
ható, amin a vallásbékére utaló mondat szerepel. 
Az alkotóművész asszony szavai összegzésként kiemeli az ökumené fontosságát. 
„Ma is minden felekezet feladata, hogy megtisztuljon...” Fontos: „...ez a szoborcso-
port párbeszédbe helyezi a felekezeteket, és a hívőt a nem hívővel”.
Az átadási ceremónián majd elfújt mindannyiunkat az orkán erejű szél. Gryllus 
Dániel sem tudta, ahogy a programban eredetileg volt, megtartani élő hangján  
közreműködését. Nekem a fülembe súgta, nem ő mondta le a fellépést, a rende-
zők nem vállalták a kockázatot. De a szél elfújta a felhőket, szikrázó napsütésben 
voltunk együtt kerületünk protestáns lelkészeinek jelenlétével. Közöttük gyüleke-
zetünk lelkipásztorával, testvérgyülekezetünk lelkészeivel, és nem tudom ki vette 
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észre árpádföldi katolikus testvéreinket, Nowaczek Máriusz, r.kat. atyával.
Az új tér, a Reformátorok tere, Közép-Európa legnagyobb ilyen típusú emlék-
műve a Sashalom utca 6/b-ben, a rákosszentmihályi református templom mögött 
található és látogatható. Kiváló családi kirándulóhely. A kilátó teteje, egy földrajzi 
magasságban van a Gellért-heggyel. Mindenkinek ajánlom testi, és lelki felüdü-
léshez.

A múlt évi mályi hét alkalmával kezembe került Priscilla Shirer - Eltökélt 
szívű nők című könyve, amit még azon a nyáron el is olvastam. Miköz-
ben forgattam magamban a leírtakat, azon álmodoztam, milyen jó lenne 
a gyülekezet asszonytestvéreivel együtt beszélgetni ezekről a kérdésekről. 
Elméletben minden olyan szép és jó, de a gyakorlati megvalósításnál már 
komoly akadályokba ütközünk.
Ősszel egy kis közvélemény-kutatás keretében arra a következtetésre jutot-
tunk, hogy nagy igény lenne egy asszonykör létrehozására. A presbitérium 
is áldását adta erre a kezdeményezésre, így útjára indult az első legnehezebb 
feladat megoldása: az időpont megtalálása. Váradi Ildikó elkészített ehhez 
egy kérdőívet, amit majd egy táblázat kísér, hogy megtaláljuk a közös nevezőt. Az 
általunk ismert összes e-mail címre elküldtük ezt egy levél kíséretében, de ezúton is 
szeretnénk hírül  adni ezt a kezdeményezést, és kérni mindenkit, hogy jelezze, 
ha hozzá nem érkezett levél. Konkrét fejleményekről szívesen adunk felvilágosítást 
bármely asszony-, leánytestvérünknek, ha megkeres bennünket. Reméljük, hogy 
Isten gazdag áldást juttat ezen keresztül is a gyülekezet életébe. Imádkozzunk a kör 
beindulásáért és Isten vezetéséért!
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Eltökélt szívű nők – asszonykör
Sztanev Kati
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Mesélj nekünk arról, mi is a te konfirmációs igéd, mikor, kitől kaptad?
-Tulajdonképpen a konfirmációs igém alapja  a Mátéban leírt sziklára-
fövenyre építős példázat, de őszintén szólva, amikor ezt Kádár László 
tiszteletes úrtól megkaptam Mátyásföldön 1949-ben, én már az  
Úrjézusé voltam. Édesapám reformátusként, 
édesanyám katolikuskén, de mindketten hívő 
emberek voltak. Emlékszem, akkoriban pont 
Budán laktunk, s szinte látom magam előtt, 
egy kis kápolna bejáratánál láttam először 
az Urat keresztre feszítve, ekkor mesélte 

el a nagynéném, hogy miért vannak átszögezve 
a lábai. Akkor indult el bennem valami, 4-5 éves 
kislányként ott puszilgattam ezeket a lábakat. 

- Az 50-es, 60-as években voltál fiatal, mennyire 
lehetett ekkor megélni a hitet? 
-Lázár Sanyi bácsira emlékszem, akihez akkoriban jártunk. Illetve a mi 
családunk adott otthont többször is a bibliaóráknak. Számtalan igét kellett 
megtanulnunk kívülről, s ezek még most is a fejemben vannak. Hol egyik, hol 
másik jelentett egy időszakban kapaszkodót. Különben Sanyi bácsi szervezett 
be akkoriban minket a Bethánia Egyletbe. Onnan kaptam én minden ismeretet, 
a hitem alapjait, de azt az igét is, amit én leginkább az életem vezető igéjének 
tekintek.  Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet; 
térj én hozzám, mert megváltottalak. (Ézs 44,22) Ezzel, a megváltásban nyert 
bizonyossággal élhettem le az életem.

-Tudnál olyan eseményt, történetet mesélni az életedből, amikor ez az ige 
különösen fontos lett, megtartott téged?
-Ez leginkább, de mindmegannyi, amiket megtanítottak, én magam is sokat 
keresgettem, hogy kívülről el tudjam mondani. Van egy kedves barátnőm, 
most már 70 éves vele ez a barátság, tőle kaptam ezt az igét is az első 

p
o

r
tr

é
Falviné Hidas Viktória

Sziklára építve
Mostani számunkban (Hanni kérésére) Bottka Zoltánné, 
Ibolya néni testvérünkhöz pattant a konfirmációs igére 
kérdező „hólabda”.
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emlékkönyvemben: „…nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a 
könyörülő Istené!” (Róma 9,14-33) Ez is meghatározója lett az életemnek.

-Én amikor téged megismertelek, Ibolya néni, te mindig vidám voltál, nagyo-
kat nevettél....És tudod, mi maradt meg még nekem? Sosem magaddal fog-
lalkoztál, hanem mindig felőlünk érdeklődtél. Sosem találkoztunk úgy, hogy 
ne kérdezted volna meg a fiúkat, vagy hogy mi van az ifivel. Ez a derű, ez nyi-
tottság honnan van? Hoztad magaddal, vagy lehet azért tanulni is? Vagy épp a 
vezérigéidből táplálkozik?
-Alapvetően mindig tele van a szívem örömmel. Otthonról, édesanyámtól is 
ezt a vidámságot, kedvességet kaptam, s mind a mai napig a családom okozza 
számomra a legnagyobb örömet, s ez jó, ha meg is tudom mutatni. Másoknak 
örömet szerezni, figyelni másokra, ez nálunk családi vonás volt.

-Mátyásföld után mi alapján döntöttél aztán az árpádföldi gyülekezet mellett?
-Ez nagyon egyszerű, ez a templom is Bíró tiszteleteshez tartozott, gyakran 
jártam ide is, de azért még a mátyásföldi énekkarba is sokáig vissza-
visszatértem. De most a két műtét után nem tudok odabuszozni.

-Sokan érdeklődtek felőled, hogyan vagy mostanában, fáj még nagyon a csí-
pőd, lábad?
-Hát...ez mindig fájni fog már, de tudod, én azért is nagyon hálás vagyok az 
Úristennek, hogy egyáltalán tudok járni. Isteni kegyelem, hogy pl. templomba 
is el tudok menni. Nem számít a fájdalom.

- Köszönöm, köszönjük szépen, Ibolya néni. Isten engedje, hogy még sokáig 
el is tudj járni ide a templomba. Nagy Hanni ragaszkodott hozzá, hogy ebben 
a karácsonyi számban te szerepelj, de akkor most visszadobjuk neki, jó?
-Természetesen. Örömmel olvasom majd.
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Istentisztelet: vasárnap 10:00 óra
Istentisztelet úrvacsorával: hónap első vasárnapja 10:00 óra
Gyermek istentisztelet 3-7 éveseknek: vasárnap 10:00 óra
Gyermek istentisztelet 8 éves kortól: vasárnap 10:00 óra
 
Bibliaóra: kedd 18:00 óra
Bibliaóra: péntek 14:30 óra
Hittanóra: péntek 16:00 óra
Ifjúsági óra: péntek 18:00 óra

 Elérhetőségeink:

Rendszeres alkalmaink:

Áldott karácsonyt!

 Cím:1162 Budapest,
Menyhért u. 42.
email: gyulekezet@arpadfoldiref.hu
telefon: +3630/483-4638
Nyikos András lelkipásztor
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A reformáció öt évszázadának novelláiból
Kálvin Kiadó, 2017.
Húsz novella – húsz pillanatkép. A reformáció öt 
évszázadának novelláiból válogatta a szerkesztő 
Bölcsföldi András református lelkész.
A novellagyűjtemény a klasszikus és kortárs művek a 
21. századi ember legsúlyosabb kérdéseit vetik fel. Az 
istenhiányban szenvedő ember istenkeresése jelenik 
meg az írásokban.
Húsz történet, amely összekapcsolhat minket a refor-
mációval, a történelemmel, múltunkkal és jelenünkkel.
Néhány írás: Eötvös Károly: Az utolsó szó Istenhez, Kosztolányi Dezső: A 

labda, Szabó Magda: Az Isten homlokán, Lázár Ervin: Foci.
További szerzők, a teljesség igénye nélkül: Baksay Sándor, Móricz Zsigmond, 
Harsányi Zsolt, Jókai Mór, 
Mikszáth Kálmán, Jékely Zoltán, Gárdonyi Géza. 
Iratterjesztésünkben ez a könyv
is kapható.

Ideje van az olvasásnak
Takács Katalin
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