
Szívem csendességben az figyelhet az Úrra. 

 

Aki úgy szeretett, hogy egyszülött fiát adta, hogy ha hiszek Őbenne, el ne vesszek, 

hanem örökéletem legyen arra vár, hogy elcsendesedve keressem fel Őt, találkozzak 

vele, jelenlétében töltsek időt, amikor Ő beszélni akar velem, s én is szólhatok hozzá, 

azért, hogy Őt jobban megismerhessem, bízhassak benne. Csend nélkül nem hallom 

meg a szavát. Rengeteg feladatom van. Ezek között nagyon fontos az egyéni 

csendesség. 
 

 

Hogyan beszélgethetek vele? 

 

Áldhatom Őt azért, aki Ő. Hálát adhatok azért, amit értem tett. Megköszönhetem a 

csendben megértett üzenetét. Megvallom előtte bűneimet. Bizalommal kérhetem Őt 

bármiért és bárkiért. Isten jót ad, ha nem is tudom mindig megérteni. MINDEN NAP 

szükségem van rá, hogy legyen időm a számára. Ő ma is fel akar készíteni mindarra, ami 

ma vár rám. 

 

 

 

 

HOGYAN? 

 

1. Egyedül vagyok. Imádkozom a csendért 

hogy Isten valóban legyen itt és  segítsen. 

 

2. Elolvasok egy részt a Bibliából.  

Ha nem értem, többször is elolvasom. 
 

3. csendben gondolkozom: 

- mi a legfontosabb az olvasott részben 

- mit mond Istenről, Jézusról, Szentlélekről 

- van-e követendő, vagy elrettentő példa ebben a részben 

- van-e ígéret 

- van-e figyelmeztetés 

- mi szerzett örömet 

- mi lett egész napra fontossá 
 

4. Azért imádkozom, hogy aszerint élhessek,  

ahogy azt az igéből megértettem. 

 

5. Cselekszem, amit Isten mondott! 
 

 

A csendes idő nem kényszer, hanem lehetőség. Az élet egyik legnagyszerűbb lehetősége. 
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REFOPRMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 

FELEKEZETEK, GYÜLEKEZET 
 

 
 

 

 

Kik vagyunk? 

 
- Református keresztyén hitű, istenfélő emberek vagyunk, akik ilyen módon 

természetesen alkotják a Magyarországi Református Keresztyén Anyaszentegyházat, 

amelynek 1.6 millió megkeresztelt ember tartozik a közösségéhez.  

 

- A református emberek lakóhelyi közösségeket; gyülekezeteket alokotnak. 

Magyarországon 1200 önálló református gyülekezeti közösség van. A gyülekezeti közösség 

választ határozatlan időre lelkipásztort, akinek fizetést és lakást biztosít, és választ határozott 

időre (6 év) gondnokot valamint 20-40 fő közötti presbitériumot.  

A presbitérium gondoskodik a gyülekezetben folyó szolgálatokról, a közösség szükségeiről, 

templom, gyülekezeti ház, parókia rendben tartásáról. 

 

- Budapesten 56, Kispesten 3 önálló református gyülekezet és templom van. 

  

- A Templom téren épült fel Kispest első református temploma 1898-ban. Mi ennek a 

közösségéhez tartozunk. A gyülekezethez mintegy 1600 család ~ 3200 lélek kapcsolódik, 

vannak, akik életükben néhányszor (ünnepnap, temetés, keresztelés, esküvő) vesznek részt a 

közösség életében, 8-900 adakozó tartja fenn az egyházközség életét, szorosabb kapcsolatban 

3-400 lélek látogatja az istentiszteleteket havonta legalább egyszer-kétszer. 

 

- Nevünk: Kispest Központi Református Egyházközség 

   Címünk: 1196 Budapest, XIX. Templom tér 19. 

- A gyülekezet vezető testülete a 20 fős választott PRESBITÉRIUM 

- A gyülekezet lelkipásztora: Ablonczy Zsolt, gondnoka: Dr.Tóth Ernő 

 

- A gyülekezeteknek missziói, diakóniai, kateketikai, sakramentális, polymenikai és 

kazuális szolgálatai vannak, melyek középpontjában a Biblia és annak üzenetei állnak. 
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Isten és ember a Biblia tanítása szerint 
 

 

Isten lábnyomait keressük. 

 

- Ő előbb szeretett minket mindenkinél 

- Viszonozzuk szeretetét 

- A vele való kapcsolatban áldásának áradására számíthatunk 

 

Amit tudhatunk Istenről: 

 

 -     Ő mindnyájunk mennyei Atyja, aki az embert gyermekeként szereti.  

-     Ő jó, mindenható, irgalmas és hű. 

-     Ő teremtett mindent, ami csak van, és minden műve az alkotót dicséri; én is!? 

-     Ő gondviselőnk. Gondol szükségeinkre, adott hazát, otthont, családot, feladatot. 

       Bátran rábízhatom magam, mert azt igérte, hogy minden javamat fogja suolgálni. 

 

Kicsoda az ember? 

 

 -      Az ember Isten teremtménye, férfi és nő; test és lélek.  

-      Isten úgy teremtette az embert, hogy alkalmas munkatársa legyen neki és 

       egymásnak 

 

 

 

Mit hiszel a keresztyén anyaszentegyházról?  

  

 

 „Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől annak végéig, az egész emberi 

            nemzetségből, igéje és szentlelke által, az igaz hit egységében, magának egy 

            kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi.  

Hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok!”                              

       (Heidelbergi Káté 54. kérdés-felelet) 

 

 

 

Honnan ismerhető fel, hogy valahol Krisztus egyháza van? 

 

                Keresztyén egyház ott van:     -    ahol az Úr Jézus igéit hirdetik 

      -    ahol a sákramentumokkal élnek 

      -    ahol engedelmesen figyelnek az igére 

      -    és ahol a szeretet szolgálatát gyakorolják 

 

 



Hogyan egy az egyház?  

 

 

 
 

Krisztus, akiben az egész épület szép rendben rakattatván nevekedik szent templommá  

Az oszlopok a római katolikus, ortodox, anglikán, evangélikus, református, baptista, 

metodista, karizmatikus stb felekezetek, a templom a keresztyén egyetemes egyház. 

Krisztus az egyház feje, az egyház a Krisztus teste. Aki az Úré, keresi a többi hívőkkel 

a kapcsolatot. Jézus Krisztus imája: „Ő érettük könyörgök, hogy mindnyájan egyek 

legyenek!” (Jn 17, 21) 

Az egyház a szentek (életüket Krisztus követésére szenteltek) közössége. Az 

egyetemes egyház a történelemben kialakult felekezetek (oszlopok) gyülekezeteiből áll. A 

gyülekezet befogadó és kiküldő. Hívja a tagjait, hogy megtisztítsa, megvigasztalja, gondját 

viselje és erővel felruházza, majd kiküldi, hogy legyenek Krisztus tanúbizonyságai a világban.   

 

Ki lehet tagja az Isten országának? 

Isten az üdvözülőkkel gyarapítja egyházát – üdvössége annak van, aki kérte már bűnei 

bocsánatát, és hiszi, hogy meg is kapta azt, azon felül az új élet jó gyümölcseit termi 

életében. 

 

Mit jelent az hogy református? 

 Református = Isten igéje és Lelke által újjáformált. 

 Református egyház = A Biblia mértéke szerint élő egyház 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                A FUNDÁMENTUM  =  JÉZUS KRISZTUS 

 

 


