
Manapság sok mindent választhatunk: politikai pártot, országgyűlési 
képviselőket, polgármestert, presbitereket, iskolát, szakmát, TV-csatornát, 
hitvestársat, barátot, házi orvost… Általában azt igyekszik az ember  
választani, amit a maga számára legmegfelelőbbnek tart. Sokszor sok  
minden közül választhatunk – de ha csak kettő közül is –, a lényeg az,  
hogy mi választunk.

Itt azonban azt olvassuk, hogy nem mi választunk, hanem minket  
választottak. Jézus Krisztus mondja: „Nem ti választottatok ki engem, 
hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket”. Az Igében benne van 
a Választónak, Jézus Krisztusnak az abszolút joga a választásra és arra is, 
hogy mire választott ki minket: „hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, 
és gyümölcsötök megmaradjon”. A kérdés az, hogy az ember elfogadja-e 
kiválasztottságát életére és munkájára nézve? Igent mond-e?

Titokzatos dolog ez a kiválasztás: „nem ti választottatok engem”. Igaz,  
arra is szükség volt, hogy az Ő tanítványai a világ sok hívogató hangja közül 
éppen az Övét hallják meg és annak nyomán induljanak el. De nem ez volt 
a döntő. Ők csak azért követhették az Urat, mert Ő már előbb kiválasztotta 
őket magának, szeretete már előbb megkereste őket. Krisztus követése tehát nem emberi akarat gyümölcse.  
Mindig a nagyobb isteni szeretet gyújtja lángra az emberi szív alvó érzéseit. Hatalmában vagyunk, mielőtt tudnánk róla.

Jézus választása feloldódik abban a célban, annak a távlatnak gyönyörűségében, „hogy elmenjetek és gyümölcsöt 
teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon”. Ősszel igen szép látvány a gyümölccsel teli fa, de tudjuk, hogy az a 
gyümölcs előbb-utóbb semmivé lesz. De aki a Szentírásból él, abból való gyümölcsöt terem, s az soha meg nem 
romlik. A szőlőtő példázatában mondja Jézus: „aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt”. 
Nem akármilyen gyümölcstermésről van itt szó. A szeretetnek az örökkévalóságig megmaradó gyümölcseit  
teremhetjük Őáltala. Olyan szeretetet, amely valóban „soha el nem fogy”, hanem „megmarad”. A mi földi életünkből 
annyi igazán maradandó, amennyi a Krisztus-gyümölcs rajtunk. „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm,  
békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Gal 5, 22-23). 

Arra az isteni szóra, hogy „mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél,  
megszenteltelek” (Jer 1,5) a mi válaszunk csak ez lehet: „csodálatos előttem e tudás, magasságos, nem érthetem azt” 
(Zsolt 139, 6) és „ami nekem egykor nyereség volt, kárnak ítélem Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan 
nagyságáért” (Fil 3, 8). Mindehhez pedig egy csodálatos ígéretet fűz Jézus: „bármit kértek az Atyától az én nevemben, 
megadja nektek”. Az Általa kiválasztottak kérései az Atyánál meghallgatásra találnak!                                      Sz-S. G.
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A kiválAsztó kegyelem
„Nem ti választottatok ki engem, hanem én  
választottalak ki, és rendeltelek titeket arra,  
hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek,  

és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az 
Atyától az én nevemben, megadja nektek” (Jn 15, 16)
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IGEI ÜZENET
„Amikor este lett, így szólt Jézus a tanítványokhoz: „Menjünk át a túlsó partra”. 
 Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték Őt… Ekkor nagy 
szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már  
kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. 
Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: „Mester, nem törődsz azzal, hogy 
elveszünk?” Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: 
„Hallgass el, némulj meg!” És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor 
ezt mondta nekik: „Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek?” (Mk 4, 35-40)

„Életünk ideje … olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk” 
– vallja a 90. zsoltár szerzője. Bizony, így telt el az elmúlt  
10 esztendő is. 2008. január 20-án tartottuk az első isten- 
tiszteletet Kőbányán – akkor még a Nagyteremben. 

A kedves Testvérek nem feledkeztek meg e kerek évfordulóról. 
Meglepetéssel készültek. És valóban sikerült meglepetést  
szerezniük, amikor a január 21-i istentisztelet végén Pankotai 
Ferenc főkurátor úr köszöntő szavai után a rangidős presbiter, 
Kávási Zsigmond átadta a gyülekezet ajándékát.

Főkurátor úr elmondta: hiszem, hogy a Mindenható Isten 
rendelte ide Kőbányára Nagytiszteletű urat és Nagytiszteletű  
asszonyt. Azt a lelkipásztor-házaspárt, akik az elmúlt évtizedben 
 töretlen hittel és hűséggel végezték a szolgálatukat, építették  
a gyülekezetet. Soli Deo Gloria!

A 134. zsoltár éneklése után Szilágyi-Sándor András lelki-
pásztor a Filippiekhez írott levélből olvasta az Igét: „Hálát 
adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, 
és mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom 
mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal 
az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok 
győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a 
Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, 
mert szívemben hordozlak titeket … és imádkozom azért, hogy 
a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi 
megértéssel; hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták  
és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon  
teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten 
dicsőségére és magasztalására.” (Fil 1, 3-11) Amiképpen Pál 
apostol a hálaadással kezdi, úgy én is: hálát adok ma a 10 év 
kőbányai szolgálat után. Hála legyen Istennek mindenért,  
és köszönet a gyülekezetnek, hogy közösséget vállalt velünk 
az első naptól fogva mind a mai napig. Lehetne elemezni az 
eltelt 10 évet sokféle szempontból, de én ezt most nem teszem, 
hiszen aki itt volt és részese volt az elmúlt 10 évnek, tudja, mi 
minden történt gyülekezetünkben. Bizonyára lehetett volna 
többet is, jobban is tenni. Minden hibáért, mulasztásért, bűnért 
Istentől és Tőletek bocsánatot kérve és remélve, azt tudom 
mondani, amit Pál apostol mondott: hálát adok Istennek 
értetek, és azokért is, akik már nincsenek velünk, de sokat 
imádkoztak a gyülekezetért és értünk is. Hálát adok minden 
elvégzett munkáért, minden eredményért, és hiszem, „hogy Aki  
elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára”.

Szilágyi-Sándor Gabriella köszönő szavaiban elmondta: 
számomra az elmúlt 10 év nem rólunk, hanem a kegyelmes 
Istenről szól, Aki hatalmasan cselekedett.

- A mi kegyelmes Istenünk vezérelt minket ide. Tíz évi  
zempléni (Legyesbénye és Bekecs) szolgálatunk során több helyre 
is kaptunk meghívást, de Isten úgy vezetett, hogy azokat  
ne fogadjuk el. Ma már értjük, miért. Itt akart minket látni. 

- A mi kegyelmes Istenünk ültetett minket ide Kőbánya földjébe. 
Egy kalotaszegi és egy nyírségi eredetű fát tetszett Istennek 
egybeoltani, és – két kis csemetéjükkel együtt – Kőbánya  
földjébe ültetni. Engedte, hogy az első (nem könnyű) években 
gyökeret eresszünk, s ma már a gyümölcstermés ideje van.  
Igyekszünk is minden erőnkkel jó gyümölcsöket teremni  
az Ő nagy nevének dicsőségére.

- A mi kegyelmes Istenünk cselekedte, hogy itt egy imádkozó, 
kedves közösségre találtunk, akik befogadtak és elfogadtak 
minket minden hibánk, tévedésünk és mulasztásunk ellenére.

Köszönet és hála illesse mindenek előtt és mindenek fölött 
kegyelmes megtartó Urunkat. Köszönet illesse a testvéreket, 
akik olyannak fogadtak el, amilyenek vagyunk. 

Köszönet illesse a testvéreket, akikkel tudunk együtt  
imádkozni és dolgozni, szeretni és szolgálni, munkálkodni és 
építkezni – lelki és fizikai értelemben egyaránt.

Köszönet illesse a testvéreket, akik látnak és láttatnak  
(2Kir 6, 16-17) – velünk együtt.

Végezetül Bajdik István gondnok úr köszöntötte a lelkész-
házaspárt, és azt kérte, hogy Isten áldásával még sok-sok 
évtizeden át végezzék hűséges szolgálatukat a kőbányai  
gyülekezetben. Az ünnepséget szeretetvendégséggel zártuk, 
melyet szorgos asszonykezek készítettek. Köszönjük! Sz-S.G.

Presbiter testvéreim nevében is szeretném megköszönni  
egyházközségünk tagjainak a bizalmat, amivel megerősítették 
Urunk akaratát és megválasztották egyházközségünk presbi-
tereit és gondnokát. Tudjuk, hogy feladatunkat Istentől kaptuk, 
és kegyelmét kérve és remélve, igyekezni fogunk küldetésünket 
legjobb tudásunk szerint teljesíteni, gyülekezetünk örömére  
és Isten dicsőségére.
A presbitérium január elején megkezdte munkáját. Néhány, 
általam fontosnak vélt feladatot tűztem ki célul:
-  református hitünk terjesztése, templomba járók számának  

a növelése, minél több embertársunk vezetése az Úrhoz
- lelkészeink, hitoktatóink munkájának a segítése
- keresztény gyülekezetek összefogásának erősítése, közös 

programok szervezése katolikus, evangélikus testvéreinkkel
- templomba járó fiatalok, gyermekek számának a növelése, 

számukra különféle programok, összejövetelek szervezése
- rászoruló idős testvéreinknek segítségnyújtás (kisebb  

javítások a lakásban, segítség a vásárlásban, ügyintézésben, 
közlekedésben)

- a presbiteri imaórák, gyűlések – ritka kivételtől eltekintve – 
nyilvánosak, melyekre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk. Örülnénk, ha ezekre az összejövetelekre rend- 
szeresen eljönnének az ifik képviselői is, elmondanák 
véleményüket, ötleteiket, javaslataikat.

- presbiterek szolgálata istentiszteleteken, rendezvényeinken
- az orgona – vesperás folytatása
- együttműködés a kőbányai önkormányzattal
- egyházközségünk működéséhez az anyagi, pénzügyi  

feltételek biztosítása
Végezetül, de nem utolsósorban: Pankotai Ferenc főkurátor úr 
erre a ciklusra egészségügyi okok miatt nem tudott feladatot 
vállalni. A presbitérium elfogadta a javaslatot, hogy Pankotai 
Ferencnek  „tiszteletbeli főkurátor” címet adományoz azzal a 
szándékkal, hogy minden presbiteri összejövetelre szeretettel 
várjuk, hozzászólási joggal. Javaslataira, tanácsaira, ötleteire a 
jövőben is számítunk.
Engem bárki, bármikor megkereshet a problémáival, ötleteivel, 
javaslataival az alábbi telefonszámon, vagy e-mail-ben.
Áldott, békés, szeretetben gazdag, hiányokban mentes új 
esztendőt kívánok!

Bajdik István
gondnok
mobil: 06-20-470-2432
e-mail: bajdik.istvan@t-online.hu

Adventi gyertyagyújtás a 3. és 4. osztályos gyermekeinkkel. Mikulás, azaz Szent Miklós igazi történetét adták elő advent  
2. vasárnapján a Janikovszky Iskola 3. osztályos hittanosai. 

10 éve  Kőbányán

Minden bizonnyal az új esztendőben is támadnak majd viharok az életünk-
ben, de ha Jézust magunkkal visszük a „hajónkban”, el nem süllyedhetünk. 
Éppen a bajok idején mutatkozik meg a hit, és tud növekedni. A hit több, 
mint egyetértés a helyes kijelentésekkel, nem más, mint Jézus Krisztusba 
vetett bizalom, Aki Ura az elemeknek is.

Az új Presbitérium tagjai (balról jobbra): Szendrei László, Karai Károly, Beszterczei István, Szöllösi Elek, Feketéné Biczó Márta, 
Csüdöm Levente, Kis-Fodor Boglárka, Szabacsi Sándor, Pálfi Gergely, Bajdik István, Hornyák Sándor, Bálint Péter, Sőtér Ilona,  
Benkő Ákos, Paku Zsuzsanna, Miklós-Kókor János, Drevotta Ferencné, Nagy András Botond, Takács József, Kávási Zsigmond.  
A kép a 2018. január 7-i fogadalomtétel után készült.

Áldott, békés új esztendőt!

Kőbányai Református Egyházi Élet2 Kőbányai Református Egyházi Élet 3



Kedves Testvérek!
Kérjük, menjenek el szavazni! A Magyarországi Református 
Egyház arra buzdítja tagjait és minden jóakaratú magyart, 
hogy 2018. április 8-án éljenek választójogukkal, és szava-
zatukkal járuljanak hozzá Magyarország jövőjének 
alakításához. A választójog nem volt mindig 
természetes, fontos értéknek tartjuk, hogy 
demokratikus országban élhetünk. Örömmel 
üdvözöljük, hogy külhoni magyarok is  
élhetnek választójogukkal.
Kérjük, hogy megfontoltan döntsenek!  
Ismerjék meg a politikai pártok és jelöltjeik 
programját, és vessék össze azokat a keresztyén 
hitből fakadó értékekkel, valamint a református 
egyház által képviselt evangéliumi tanítással. 
Ne felejtsék, hogy keresztyén értékeinket a 
mai Európában folyamatos támadások érik. 
Kérjük, hogy a békességet támogassák! Arra 
biztatunk, hogy ne támogassanak olyan programot, 
mely megkérdőjelezi a parlamentáris demokrácia alapértékeit  
és társadalmi békétlenséget szít, mert csak így őrizhetjük 
meg mindazt, amit az elmúlt évtizedekben elértünk.
Kérjük, maradjanak józanok! Kérjük, hogy a kampányidő-
szakban őrizzék meg egyházunk jó rendjét és méltóságát, 

szem előtt tartva, hogy a Magyarországi Református Egyház  
templomai, iskolái, intézményei ne váljanak megengedhetetlen 
hangnemű politikai kampány színtereivé.
Állásfoglalás közéleti kérdésekben: egyházunk tagjai  

magyar állampolgárok, akiknek joguk van kifejezni 
álláspontjukat a közélet és a politika területén is. 

Az egyházunk tanításából fakadó értékeket 
mindig szabadon képviseljük – beleértve 
a kampányidőszakot is -, és adott esetben  
egyházunk  állást foglal közéleti kérdésekben is. 
Önmérsékletre buzdítunk. Kérjük a politi-
kusokat, hogy a társadalmi béke megőrzése 
érdekében kampányukban gyakoroljanak 
önmérsékletet és törekedjenek arra, hogy a 
választási küzdelem a közjó érdekében meg-

fogalmazott politikai programok versengésé-
ben dőljön el. Kérjük, ne gyalázzák a másikat!

A Magyarországi Református Egyház Elnökségi 
Tanácsa nevében:

 Budapest, 2018. január 18.

 Dr. Huszár Pál Dr. Szabó István
 főgondnok, püspök,
 a Zsinat világi elnöke a Zsinat lelkészi elnöke

A Magyarországi Református Egyház állásfoglalása  
az áprilisi országgyűlési választások előtt

Köszönöm, hogy megtaláltál.
Köszönöm, hogy megváltottál.
Köszönöm, hogy velem jártál
és hogy Veled járni hagytál.

Köszönöm a jó időket…
a rosszat is köszönöm!
Mindent, ami neheze volt
s mindent, ami örömöm.

Köszönöm az ifjúságot!
- elmúlt, mint egy pillanat.
Köszönöm, hogy benne voltál
és máig is benne vagy.

Elmúlt a sok, várom még a …
valamennyi éveket.
Évet, hót, napot vagy órát
Te tudod csak azoknak számát.

 Én csak mindent Köszönök!
  Albertné Anna

BIZONYSÁGTÉTEL
Gyülekezetünk kántora: németh Sándor zenetanár

Személyesen kevésbé, annál inkább gyönyörű orgonajátékáról ismerjük. A templomba  
lépve rögtön meghallja az ember, ha ő muzsikál az orgonán. Azt pedig különösen is szeretjük, 
hogy nemcsak hangszerrel, hanem saját énekhangjával is kíséri istentiszteleteinken a  
gyülekezeti énekeket. Megkértük Németh Sándort, hogy ossza meg velünk, amit önmagáról 
és szolgálatairól a legfontosabbnak tart.
Egy kicsiny kis dunántúli faluban nőttem fel, Kemeneshőgyészen, ahol 10 éves koromban 
kerültem közel az evangélikus gyülekezethez, melynek éveken keresztül kántora voltam. 
Zeneiskolai tanulmányaimat Pápán kezdtem, majd a szombathelyi Művészeti  
Szakközépiskola és Gimnázium zongora és szolfézs-zeneelmélet szakjain folytattam.  
A középiskola után kerültem Budapestre, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ének-
zenetanár, karvezetés szakán, vele párhuzamosan pedig a Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola és Gimnázium orgona tanszakán folytattam tanulmányokat. 
2000 óta fontos része az életemnek a fóti Evangélikus Kántorképző Intézet.  
Az első években hallgatóként, később előadóként, 2012 óta a júliusi nyári tanfolyam 
vezetőjeként veszek részt a kántorképző életében, amely meghatározó élményekkel 
indított el a zenészség felé. 
2011 decemberében kezdtem tanítani a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló  
Általános Iskola és Gimnáziumban ének-zenét, 2013 szeptembere óta osztályfőnökként 
is tevékenykedem. Az iskola nagy múltra visszatekintő Lukin Eszter Vegyeskarának 
a karnagya is vagyok, ez a kórus az előző tanév budapesti „Éneklő Ifjúság” minősítő 
hangversenyén az „Év kórusa” kitüntető címet szerezte. 
A kórusvezetés mellett az orgonista-kántori szolgálat is jelentős szerepet játszik az életemben.  Budapesten leggyakrabban 
a budahegyvidéki evangélikus gyülekezetben szolgáltam orgonajátékkal, tavaly március óta pedig itt, a kőbányai református 
gyülekezetben végzem a kántori teendőket, szeptember óta Hacknauer Bettinával közösen a kórus irányítását is. 
A kóruséneklés számomra az egyik legfontosabb közösségteremtő erő. Legyen szó akár a gimnáziumi kórusomról, 
akár a kőbányai kórusról, azt gondolom, ha valaki rászánja az idejét, energiáját, hangját ezekre az alkalmakra,  
csak nyerhet vele. Egyrészt az együtténeklés örömét, amikor mindenki beleteszi egy produkcióba a hangjával együtt az egész 
lelkét, az fel tud érni egy csodával. Másrészt a közösséghez tartozás élményét, erre mindenkinek szüksége van! Harmadrészt  
a hálás tekinteteket a gyülekezetből vagy a hallgatóságból, visszajelezve: mekkora ajándék is volt számukra az az élmény,  
amit a kórustól kaptak! 
A Sztáray Mihály Vegyeskar próbatermének ajtaja mindenki előtt nyitva áll! Ha az előzőleg felsorolt „nyereményekből”  
részesülni szeretne bárki is, szeretettel várjuk a próbáinkon, melyeket vasárnap a 10 órás istentiszteletek után tartunk. 

JÓKÍVÁNSÁGOK AZ ÚJ ESZTENDŐRE
Azt kívánom Neked és magamnak,
hogy legyen erőd akkor is szeretni, amikor úgy érzed, csak Te adsz,
hogy legyen erőd akkor is mosolyogni, amikor nagyon fáj a szíved,
hogy legyen erőd félretenni a büszkeséged, mert Isten a gőgösöknek ellenáll,  
az alázatosaknak pedig kegyelmet ad,
Kívánok neked türelmet, hogy tudj meghallgatni másokat,
s hogy tudj megbocsátani annak is, aki nem tud neked,
hogy fáradtan is tudj szeretettel és megértően beszélni azzal, akinek szüksége van rá,
hogy tudj különbséget tenni, mikor kaptad azért az akadályt, hogy megküzdj 
vele, és mikor azért, hogy kikerüld és más utat válassz.
hogy felismerd a mindennapok szépségét, és ne a tragédiák döbbentsenek rá,
hogy meglásd a szeretteid fontosságát az életedben,
hogy minden idegesítő tulajdonságuk téged épít, akár mint rossz, akár mint jó példa,
s nem utolsó sorban kívánom, hogy azokkal tölthesd ezt az évet, akik igazán 
szeretnek téged.

A nyári bibliai táborunkat 2018. július 2. és 7. között tartjuk Balatonföldváron. A Balaton 
déli partján, közvetlenül a vízparton található Riviéra Park Hotel 7 hektáros ősfás parkja kedvező 
lehetőségeket kínál sportolásra, játékra és pihenésre – gyermeknek, felnőttnek, családoknak egyaránt. 
A bibliai tanítások, énekes-játékos csoportfoglalkozások mellett vetélkedők, kézműves foglalkozások és 
sportversenyek is lesznek. 

Az utazás autóbusszal történik. Indulás: július 2-án (hétfőn) 9 órakor az Ihász u. 15. szám elől.  
Érkezés július 7-én (szombaton) 16 órakor ugyanide. A tábor költsége: 32.000.-Ft/ fő (ebben benne 
van az útiköltség, napi 3-szori étkezés, szállás, Idegenforgalmi Adó). Ha egy családból többen jönnek, 
akkor a második 30.000.-Ft, a harmadik és minden további 15.000.-Ft. Jelentkezni 10.000.-Ft előleg  
befizetésével május 15-ig a hittanoktatóknál vagy a Lelkészi Hivatalban lehet.

A XV. Kőbányai Mesterdalnokok Versenyére hívogatjuk a Testvéreket! 2018. március 4-én 
(vasárnap) délután 3 órakor kezdődik az a rangos vetélkedő, melynek során a szívesen éneklő atyafiak 
bemutatják énekismeretük gazdagságát. Korhatár nincs! Lehet kisebb csoportban is énekelni (családok, 
barátok stb.), de hangszeres kísérettel is! Egyetlen feltétel: mivel éppen Bibliavasárnap lesz, elsősorban  
bibliai témájú énekek éneklésére buzdítunk mindenkit (és ugyan melyik zsoltárunk vagy dicséretünk ne 
lenne bibliai témájú?)  „Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem” (Zsolt 13, 6)

B I B L I A I  TÁ B O R
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Hunyadi Mátyás születésének 575. és királlyá választásának 560. évfordulója alkalmából emlékévet hirdetett 
2018-ra a Nemzetpolitikai Államtitkárság. Mátyás király erős kezű, jelentős uralkodóként vonult be a történelembe. 
Megerősítette s mintegy Európa „védőbástyájává” tette Magyarországot. Felismerte, hogy csak így lehet megállítani 
az Oszmán Birodalom terjeszkedését. 

Wass Albert (1908-1998) születésének 110. és halálának 20. évfordulója tiszteletére 2018 Wass Albert Emlékév. 

Semmelweis Ignác Emlékévvé nyilvánította 2018-at a kormány, hogy méltó módon emlékezzen meg  
„az anyák megmentőjéről” születésének 200. évfordulóján. Semmelweis Ignác (1818-1865) a magyar orvostudomány 
egyik legnagyobb alakja. Ő vette észre először, hogy a gyermekágyi láz fertőzés következménye, és a fertőzést  
az orvos keze terjeszti.

AMI LESZ… 
„De még boldogabbak azok, akik hallgatják Isten beszédét és megtartják” (Lk 11, 28)

Az állandó alkalmainkon kívül 2018. évben a következő ünnepi alkalmakra készülünk:

- minden hónap 1. vasárnapján a 10 órai istentiszteletet követően szeretetvendégségre hívjuk a testvéreket,  
ahol lehetőség nyílik kötetlen, baráti beszélgetésre, egymás jobb megismerésére.

- január 22-27. Ökumenikus Imahét
- február 18.  böjt 1. vasárnapja 
- március 4. Bibliavasárnap és Kőbányai Mesterdalnokok Versenye
- március 18. felnőttek konfirmációja  
- március 25. virágvasárnap, Bach-koncert
- március 26-30. nagyheti bűnbánati alkalmak
- március 29. Nagycsütörtöki úrvacsora
- március 30. Nagypéntek
- április 1. és 2. Húsvét ünnepe
- április 7. Kőbányai Kórusok Találkozója
- április 15. Irodalmi Verseny
- május 6.  Anyák napja
- május 10.  Mennybemenetel ünnepe
- május 13.   Konfirmáció vasárnapja
- május 17.  amerikai kórus koncertje a templomban
- május 20.  Pünkösd ünnepe, Református Egység Napja
- május 24.  gyülekezetünk megalakulásának 133. évfordulója
- május 27.  Szentháromság vasárnapja 
- június 10.  Tanévzáró istentisztelet
- június 23.  presbiter-családok találkozója
- június 24.  presbiterek vasárnapja
- július 2 – 7.  bibliai tábor (Balatonföldvár)
- július 16-19. ifjúsági tábor
- szeptember 2.  tanévnyitó istentisztelet
- október 13.  Szüreti bál
- október 29 – 31.  Kálvin Napok
- október 31. Reformáció ünnepe
- december 2.  advent 1. vasárnapja. Adventi szeretetvendégség
- december 25-26.  Karácsony ünnepe
- december 31.  Óévi istentisztelet

HÍVOGATÓ 

 Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy gyülekezetünkben a Presbitérium határozata szerint az egyházfenntartói járulék 
(ajánlott) összege 2018. évben 8000.-Ft/ fő. Hangsúlyozzuk, hogy ez ajánlott összeg, vagyis akinek megterhelő, fizethet  
kevesebbet, vagy akár több részletben is, aki pedig megteheti és szívét Isten arra indítja, adhat többet is. Talán nem mindenki 
tudja, hogy gyülekezetünk önfenntartó, ami azt jelenti, hogy nem kapunk állami támogatást, minden kiadásunkat a  
gyülekezeti tagok (persely)adományaiból és az egyházfenntartói járulékokból kell kiegyenlíteni. Az a felnőtt református 
egyháztag, aki az egyházfenntartói járulékot akár személyesen a Lelkészi Hivatalban, akár postai úton (sárga csekken)  
befizeti, annak neve bekerül a Választói Névjegyzékbe, azaz szavazati joga van az esetleges Egyházközségi Közgyűlésen. 
Ezenkívül az illető kifejezi azt a szándékát, hogy gyülekezetünkhöz tartozik, és részt vállal annak anyagi teherhordozásából. 

TÁJÉKOZTATÓ

JeleS éVFordUlÓk 2018-Ban

450 éve, az 1568. január 6. és 13. között 
zajlott tordai országgyűlésen a világon 
elsőként kihirdették a vallásszabadság 
törvényét. Körösfői-Kriesch Aladár  
A tordai országgyűlés című festményén 
középen a szónokló Dávid Ferenc; 
balra, a trónszékben János Zsigmond; 
körülötte – többek között – Báthory 
István, Heltai Gáspár és Méliusz 
Juhász Péter is látható.

170 éve tört ki 
az 1848–49-es 
forradalom és 
szabadságharc.
Petőfi Sándor  
a Nemzeti dalt  
szavalja (Zichy 
Mihály rajza) 

I R O D A l M I  V E R S E N Y
2018 tavaszán is megrendezzük a gyülekezetünkben már hagyományossá vált irodalmi versenyt. Ám kivételesen nem 
egy meghatározott író vagy költő művei közül kell választani, hanem szabadon választott magyar szerző versével  
indulhat bárki – életkortól függetlenül. 
Ebben az esztendőben ugyanis több neves magyar író, költő évfordulós. Például:

- 15 éve hunyt el Janikovszky Éva (1926-2003) ifjúsági író
- 40 éve hunyt el Nagy László (1925-1978) költő, műfordító
- 80 éve hunyt el Dsida Jenő (1907-1938) erdélyi költő
- 80 éve hunyt el Karinthy Frigyes (1887-1938) író, költő, humorista
- 90 éve hunyt el Tóth Árpád (1886-1928) költő, műfordító
- 120 éve hunyt el Arany László (1844-1898) író, költő, népmesegyűjtő, Arany János fia
- 150 éve hunyt el Tompa Mihály (1817-1868) református lelkész, költő
- 180 éve hunyt el Kölcsey Ferenc (1780-1838) költő; 1823. január 22-én (195 éve) szatmárcsekei 

magányában fejezte be nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.

Az említetteken kívül bármely más magyar költő verseiből is választhat a versenyző! A vers hossza tetszés szerinti.

Az irodalmi verseny időpontja: 2018. április 15. (vasárnap) 15 óra

Három kategóriában várjuk a jelentkezőket:
- általános iskola alsó tagozatos tanulói
- felső tagozatosok
- középiskolások és felnőttek korhatár nélkül!

A résztvevők értékes ajándékokban részesülnek. Jelentkezési határidő: 2018. április 1.
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E lap előfizetési díja vagy példányonkénti ára: tetszés szerinti adomány.

„Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a 
te dicsőséged hajlékának helyét” (Zsoltárok 26, 8)

Á L L A N D Ó  A L K A L M A I N K

A lelkészi hivatal címe: 1105 Budapest, Ihász u. 15.
Telefon:  261-2205

Fogadási idő: hétköznapokon  9 – 13 óra között
weblapunk: www.refkobanya.hu

KŐBÁNYAI  REFORMÁTUS  ÉLET - 2018. január
A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség tudósítója

Megjelenik negyedévente     
Felelős szerkesztő: Szilágyi-Sándor Gabriella lelkipásztor

Nyomdai munka: SZELKER Nyomda

t    vasárnap fél 9, 10 órakor istentisztelet

t    vasárnap 17 órakor orgona-vesperás

t vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet

t kedden 17 órakor bibliaóra a Kisteremben

t szerdán 15 órakor istentisztelet 
a Szivárvány Idősek Otthona emeleti kápolnájában

t csütörtökön 17 órakor imaóra a Nagyteremben

t csütörtökön 19 órakor „nagy-ifi”

t minden hónap első csütörtökén 18 órakor presbiterek órája

t minden hónap utolsó vasárnapján 10 órakor úrvacsoraosztás

t konfirmációi előkészítő szombaton 14 órától

t ifjúsági óra szombaton 15 órától az Új Názáretben

t Baba-Mama kör minden kedden 10 órától

t a Sztárai Mihály Vegyeskar próbái: vasárnap istentisztelet után

t minden hónap első vasárnapján a 10 órai istentisztelet után  
szeretetvendégség a Nagyteremben

ALKALMAINKRA SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK 
MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKET!
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