
 

 
2008. február 
 
A Biblia éve 
 

2008 a Biblia éve. Mostanában sokszor fog a szemünk elé kerül-
ni valamilyen m

�

sor, el

�

adás keretében maga a Biblia, világa, kulturális 
jelent

�

sége. Mi reformátusok büszkén mutatunk rá Károli Gáspárra, 
Misztótfalusira, esetleg el

�

kerülnek a régi képes családi Bibliák, olykor a 
családi krónikák is még a XX. század elejér

�

l. Némelyek féltve 

�

rzött 
kincse egy-egy kevésbé ismert fordítás: pl. Ravasz újszövetség fordítása, 
vagy Kecskeméti fordítása Erdélyb

�

l, régebbi, vagy újabb magyarázatos 
kiadások. Ide kapcsolódnak a különböz

�

 magyarázatok, kommentárok. 
Természetesen a nagy részük tudományos igény

�

, de nagyon sok szüle-
tett kifejezetten az érdekl

�

d

�

k, tanulni vágyók számára. Ez az irodalom 
olyan gazdag, hogy nem is lehet felmérni, hiszen az ókortól napjainkig 
tart. Az újabb id

�

kre jellemz

�

, hogy  a szegényes magyar nyelv

�

 irodal-
munk végre gazdagodni kezd. Számos alapm

�

vet lefordítottak és megje-
lentettek. Ezek egy része szintén szaknyelven íródott, másik fele azon-
ban mindenki számára elérhet

�

, és ugyanakkor megfelel

�

 színvonalat 
képvisel. Nagy irodalma van a különféle traktátusoknak, kegyességi 
irodalomnak is. Komoly feladatot teljesítettek a nyugati atyafiak, amikor 
küldték, hozták a szellemileg is elzárt országokba ezeket a kiadványo-
kat. Van tehát b

�

ven mindegyik bibliai könyvhöz magyarázat, vannak 
fogalmi szótárak, kortörténetek, lexikonok és hittankönyvek és van egy 
nagy tömeg kiadó, szerz

�

, ismert nevek, kipróbált kiadók és teljesen 
ismeretlen saját kiadású, díszes, drága technikával készült vallási tár-
gyú könyvek mérhetetlen mennyisége. Hogyan lehet ebben eligazodni?  

 

El

�

ször is: jó, ha figyelünk a kiadóra. Van néhány könyvkiadó, 
amelyeknek a neve garancia arra nézve, hogy félre vezet

�

 irodalmat nem 
ad ki, pl.: Kálvin kiadó, Harmat kiadó, vagy az evangélikus kiadású 
könyvek, a nagy katolikus kiadók, és az igényes világi kiadók, mint pl. 
az Osiris. A bibliai tudományok területén kiváltképpen együtt munkál-
kodnak az egyházak. A sok ismeretlen, el

�

ször megjelen

�

 név megítélé-
sében tehát irányadó a kiadó neve. A könyvek ma már nagyon drágák. 
Ezért is érdemes megfontoltan vásárolni, csak megbízható vélemények 
alapján. Ebben segítenek nekünk a könyvismertetések, amelyeket ezek 
a kiadók rendszeresen elküldenek, de a legfontosabb szerep a gyüleke-
zeti könyvterjeszt

�

knek jut. 

�

k állnak kapcsolatban számos egyházi 
kiadóval, figyelik a kiadványokat, megrendelik a könyveket és egyben 
tanácsadással is szolgálnak. Egy-egy gyülekezet arculatához jelent

�

sen 
hozzájárul a könyvterjesztése, annak irányultsága, min

�

sége. A mi gyü-
lekezetünkben kiugróan jó a könyvterjesztés, mind a mennyiség, mind a 
min

�

ség tekintetében. Amikor ezt hálás szívvel elfogadjuk, legyen a 
szemünk el

�

tt: azért van könyvterjesztésünk, hogy a Biblia évében kü-
lönösen is éljünk vele, olvassunk, vásároljuk a Szentírással, hit és er-
kölcs kérdéseivel foglalkozó könyveket, napi áhítathoz írott kiadványo-
kat.  

 
Épüljünk mindezek által, és legyen ott a szívünkben: hogy lesz e 

a XXI. században bibliaolvasó nemzedék, az most d

�

l el. Ahogyan mi 
foglalkozunk vele, úgy fognak 

�

k is. Lehet, hogy az Írás körül több lesz 
az elektronika, más lesz a rögzítés, terjesztés módja, s

�

t az olvasásé is. 
Ezek a lehet

�

ségek már itt vannak. A tartalma, az üzenete nem fog vál-
tozni, a Biblia marad az élet könyve. Szeretnénk, hogy unokáink meg-
ismerjék és éljék, hogy mir

�

l beszél Jézus, amikor ezt mondja: „több az 
élet” Szeretnénk, hogy el ne veszítsék ennek a többnek a megtalálásához 
vezet

�

 utat egy olyan formálódó világban, amelyik a profiton kívül nem 
ismer se Istent, se embert. Kezükbe kell adni a Bibliát. Ehhez járulhat 
hozzá az egyházak, gyülekezetek közös akarata 2008-ban, a Biblia évé-
ben.  

Nagy Péter 
 
 
 
 
 
 

„Naponta olvassuk az írásokat és megtapasztaljuk a lelki éh-
séget, mígnem Isten táplálékkal ajándékoz meg és megelé-
gíti lelki éhségünket.” 

Órigenész 



  



 
Amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj! 

(gondnoki beszámoló) 
 

Máté 12, 34-35. „...Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.  
A jó ember jó kincséb

�

l hoz el

�

 jót, a gonosz ember gonosz kincséb

�

l hoz 
el

�

 gonoszt.” 
 

Az adventi id

�

szakban számoltam be utoljára a gyülekezet életér

�

l. Az 
azóta eltelt két hónap a Feltámadott Krisztus megszületésének ünnepére 
való várakozás, az ünnep megélése majd az újévi és a farsangi vigassá-
gok jegyében telt. A következ

�

 hetet pedig már az els

�

 böjti vasárnapon 
kezdjük. Isten megtapasztalt szeretete iránti hálát élhetett át gyülekeze-
tünk közössége az elmúlt év bennünket érint

�

 ajándékaiért. Jó lenne, 
ha ez a hála meggyökerezne a szívünkben és hétköznapjainkban, min-
dennapi beszélgetéseinkben „szájunkon át is ez csordulna ki”. 
  
Az 

�

rbottyáni szeretetotthon Barnabás csoportja volt a vendégünk 
december 9-én a vasárnapi istentisztelet keretében. M

�

sorukon keresz-
tül is megtapasztalhattuk, hogy testileg és szellemileg sérült emberek is 
milyen örömre és hálaadásra képesek Isten felé. Köszönjük Szabó Kata 
diakónus szervez

�

 munkáját és a gyülekezet neki segít

�

 tagjainak szere-
tetét. 
 
December 11-én, kedden került sor a Budafoki esték el

�

adássorozat 
2007-es utolsó eseményére „Advent az egyházzene-történetben” címmel  
Papp Anette - gyülekezetünk tagja - és Bubnó Tamás el

�

adásával, ifj 
Hafenscher Károly moderálásával. Mindenki nagy örömmel vett részt 
ezen a közös énekléssel f

�

szerezett alkalmon. Várjuk ötleteiket, javasla-
taikat további témákra és el

�

adókra 2008-ban. 
 
December 14-én, pénteken volt a Halacska Református Óvoda kará-
csonyi ünnepélye templomunkban. A mintegy 160 gyermeket befogadó 
óvoda gyermek és szül

�

i létszáma kin

�

tte a vasárnapi istentisztelet kere-
teit. Emellett fontosnak tartjuk, hogy a teljes gyülekezet közössége is 
találkozhasson velük, ezért továbbra is hívjuk és várjuk az óvodával 
közvetlen kapcsolatban még/már nem lév

�

 gyülekezeti tagokat is a ha-
sonló alkalmakra. A közelmúltban, február 1-én volt az óvoda most már 
hagyományosnak tekinthet

�

 szül

�

i bálja, ahol az óvoda dolgozói és a 
szül

�

k is színvonalas m

�

sorral, vetélked

�

kkel, finom étkekkel kedves-
kedtek egymásnak, amit jól egészített ki a változatos nyereménykínála-
tot hozó tombola. A program 17.30-tól majdnem éjfélig tartott. 

 
December 16-án, vasárnap délután tartottuk a Nyugdíjasok karácso-
nyi alkalmát. Közel negyven testvérünkkel alkottunk asztalközösséget. 
Szabó Kata diakónus szervezésében a lelkészek, a presbiterek és Juhász 
Balázs szolgáltak m

�

sorszámokkal. December 22-én Beckert Norbert 
hitoktató-segédlelkész szervezésében zajlott a Gyermek- és szegény-
missziós karácsonyi ünnepély. A teli templomban a gyermekek m

�

so-
rát az Invocatio Musicalis együttes koncertje követte, melynek egyik 
meghatározó zenésze, Naszádi Gábor gyülekezetünk tagja.  
 
A 2007-es év karácsonyi ünnepköre úgy alakult, hogy 23-a vasárnapra 
esett, így egymást követ

�

 négy napon öt istentiszteletre is sor került. 23-
án, vasárnap gyülekezetünk tagja, Topolánszky Ákos, református lelké-
szi képesítéssel rendelkez

�

 drogterápiás szakember prédikált. Szenteste 
15 és 23 órakor vezet

�

 lelkészünk, Nagy Péter szolgált. Karácsony els

�

 
napján Dr. Sz

�

cs Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora 
hirdette az igét a templomot megtölt

�

 gyülekezet el

�

tt. Karácsony má-
sodnapján pedig beosztott lelkészünk, Papp-Tóth Viola adta át Isten 
üzenetét a szívüket megnyitó híveknek.  
 
A 2008-as év els

�
 napján örömmel jelenthettük a gyülekezetnek, hogy 

az elmúlt évben a korábbiakhoz hasonlóan a keresztel

�

k száma csak-
nem elérte a temetésekét (50 körül ingadozik) és az esküv

�

k száma is 20 
körül maradt. Kérünk mindenkit, hogy bátorítsák ismer

�

seiket, rokona-
ikat Isten áldásának elfogadására ezeken a rendkívüli alkalmakon. A 
presbitérium január 27-én fogadta el az idei évben érvényes választói 
névjegyzéket, ami továbbra is közel 400 nevet tartalmaz.  
 
Csúszós-jeges szombat estén (január 5) volt az idei év els

�

 zsoltáros 
istentisztelete, ami azonban nem vette el az ünnepl

�

 gyülekezet ked-
vét.  Február 2-án került sor az idei második alkalomra. A márciusi 
vespera böjti alkalom lesz a hónap els

�

 napján 18 órakor. Papp Anette 
szervez

�

 és a közrem

�

köd

�

 zeneakadémiai hallgatók kiemelked

�

 lelki és 
zenei élmény esélyét teremtik meg mindannyiunk számára. Éljünk ezzel 
a lehet

�

séggel! 
 
Az idei ökumenikus imahéten január 24-27 között a budafoki evangéli-
kus, baptista és református gyülekezetek valamint a fels

�

városi (Pannó-
nia utcai) római katolikus közösség tagjai és lelkészei vettek részt. 
Örömteli, hogy a római katolikus templom megtelt az ünnepi alkalom-
ból. A protestáns gyülekezetek tagjainak a buzgósága azonban sajnos 
korlátozott volt, ami átgondolást igényel. Különösen annak fényében, 



hogy a történelmi keresztyén egyházak együtt hirdették meg az idei évet 
a Biblia Éve jegyében. 
 
A látogató presbitereknek és sok gyülekezeti tagnak is maradandó lelki 
élményt jelentett a felújítást anyagilag támogató családoknak ajándéko-
zott emléklap kapcsán megvalósult találkozás és beszélgetés. Néhány 
támogatónkhoz adminisztratív okokból csak az idei évben jutunk majd 
el.  
 
Február 17-én a Lónyay utcai Református Gimnázium diákjai láto-
gatnak hozzánk Balássy László vezetésével. Támogassuk adományaink-
kal az iskola szolgálatát! 
 
Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a presbitérium és a 
gyülekezeti munkatársak február 22-24-i hétvégéjét, ahol Istennek az 
idei évre számunkra adott tervét keressük és a szolgálatok kereteit ter-
vezzük majd. Köszönjük, ha el

�

tte és utána is megosztják velünk javas-
lataikat, gondolataikat. Fogadják szeretettel a 24-i istentiszteleten Csa-
tai Viktóriát, aki gyülekezetünkben n

�

tt fel és jelenleg az érd-parkvárosi 
gyülekezet beosztott lelkésze. 
 
Mostanában kezdjük az adóbevallásokat készíteni. Ne felejtsük el saját 
1%-unkat a Magyarországi Református Egyház (kód: 0066) és a Budafo-
ki Református Keresztény Alapítvány (adószám: 18053931-1-43) számá-
ra felajánlani és másokat is erre buzdítani. A közegyháznak juttatott 
összeg az intézményei fenntartásán túlmen

�

en a gyülekezetek rendkívü-
li kiadásait (pl. a mi tet

�

-felújításunkat, óvodánk indítását, b

�

vítését) 
fedezi, saját alapítványunk pedig gyülekezetünk és óvodánk szolgálatát 
támogatja. 
 
A presbitérium nevében mindenkinek elmélyülést, a Feltámadás Ünne-
pére való hálatelt, békés felkészülést kívánok. Beszámolómat a Biblia 
Évében különösen aktuális igével zárom: 
 

Máté 10. 32-33.  
„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek el

�

tt, arról majd én is vallást 
teszek mennyei Atyám el

�

tt, aki pedig megtagad engem az emberek el

�

tt, 
azt majd én is megtagadom mennyei Atyám el

�
tt.” 

 
Budafok, 2008. február 9. 

Testvéri köszöntéssel, 
Németh Géza gondnok 

Bemutatkozunk 
 

A Halacska Református Óvodában ma már jelent
�

s létszámú ne-
vel

�

i testület gondozza a rábízott kisgyermekeket. Szeretnénk megismer-
tetni 

�

ket a gyülekezet közösségével. Íme egy újabb bemutatkozás��
 
Csipak Viktória Katalin 
 

1979. június 6-án születtem Budapesten.  Az általános iskola el-
végzése után a Bókay János Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázi-
umban érettségiztem, majd 2000-ben az ELTE óvoképz

�

 karán, 2006-
ban pedig a tanítóképz

�

 karán szereztem diplomát. 
 
 Jelenleg édesanyámmal és bátyámmal élek a Leányka u. 5 szám 
alatti házban. Édesapám 7 éves koromban elhunyt, anya egyedül nevelt 
fel bennünket. Anyai nagyszüleim reformátusok, a biatorbágyi gyüleke-
zet aktív  tagjai. Budapesti rokonaim nem gyakorolják hitüket, így én 
sem hitben nevelkedtem. 16 évesen talált rám Isten és velem együtt 
édesanyámat is megszólította. Azóta közösen járunk az istentiszteletek-
re. Akkor még a VIII. kerületben laktunk és a Salétrom utcai templomba 
jártunk. A kerületbe költözésünk után egy fél évvel kezdtünk ide, a mi 
templomunkba járni. Akkor még Illés Dávid volt a lelkész. 

�

 keresztelt 
meg 2001. áprilisában, Húsvét hétf

�

jén. Kezdetben a frissen konfirmál-
tak csoportjába jártam, majd Illés Dávid lelkész távozása után a 
nagyifibe hívtak a fiatalok. Most Szabó Kata házi csoportjába tartozom. �

 hívta fel a figyelmemet arra, hogy a Halacska óvoda új dolgozókat ke-
res. Az Úr, Nagy Péter lelkész úr, Margit és Kata segítségével kaphattam 
állást az oviban. Köszönöm szépen. 

Csipak Viki 

 



 
 



 

Rendszeres gyülekezeti alkalmak 
 
Vasárnap: 

  9.00 Kórus 
10.00 Istentisztelet, minden hónap els

�

 vasárnapján úrvacsora,  
minden hónap harmadik vasárnapján szeretetvendégség 

 16.00 Gimifi 
 18.00 Házi kör 
Kedd 

  9.00 Baba-mama kör 
18.00 Bibliaóra 

Szerda 
  9.00 Kézimunka kör 
10.00 Bibliaóra nyugdíjasoknak 
18.00 N

�

i bibliaóra (kéthetente) 
19.30 Ádám-kör (kéthetente) 

Csütörtök 
8.00 Reggeli áhítat 

Péntek 
 18.30 Konfirmációs óra 
 19.00 Dániel ifi  
Szombat 
 10.00 Konfirmációs óra 
 18.00 Ézsaiás ifi 
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