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„Mert megjelent az Isten üdvözítő
kegyelme minden embernek, és arra nevel
minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és
a világi kívánságokat, józanul, igazságosan
és kegyesen éljünk a világban” (Tit 2, 11-12)

A legnagyobb, legfontosabb újságot hirdeti meg
ez az Ige: megjelent az Isten üdvözítő kegyelme 
minden embernek. Ugyanaz az örömüzenet szólal
meg itt, ami a betlehemi angyal karácsonyi híradása
volt. Benne van ebben az Igében a karácsonyi
evangélium egész tartalma, teljes igazsága. Mindaz,
ami karácsonykor történt. Jézus születésével, földre
jöttével Isten üdvözítő kegyelme jelent meg a földön.
Az jelent meg, amire a legnagyobb szüksége volt az
embernek: gyógyulás, megtartatás a bűneset miatt
kárhozatra méltó embernek. A bűnei miatt elveszett
emberen más nem segíthetett, csak a kegyelem. 
És Isten ezt adta karácsonykor. Isten legnagyobb
ajándéka a kegyelem. A görög szövegben
charis a neve, igazi jelentése: jóság.
Istennek bűneinket megbocsátó,
adósságunkat el-engedő, halálból
életre mentő jósága. Ez az egyetlen
vigasztalás és erőforrás életben és halál-
ban. A kegyelem Isten ingyenes jósága.
Nem érdemeltük meg és nem lehet meg-
fizetni érte semmivel. Négy dolgot mond róla
az apostol:

1. A Jézusban megjelent kegyelem üdvözítő
kegyelem. Ez magában foglalja bűneink bocsánatát,
Isten békességét, az istenfiúság boldogságát és a 
hervadhatatlan mennyei örökséget. Az üdvözítő
kegyelem nemcsak erre az életre szükséges és
elégséges, de az örök életre is. Ebből a kegyelemből
élünk itt e földön, és e kegyelem által állhatunk meg
majd egykor Isten ítélőszéke előtt.

2. Isten üdvözítő kegyelmét az ember Jézus
hozta el a földre, aki Betlehemben született istálló-
ban, szegénységben. Benne lakozott az istenségnek
teljessége testileg. Isten és ember egy személyben.
Megüresítette magát a menny minden szépségétől,
örömétől, hatalmától, a mennyei élet dicsőségétől.

Karácsony nagy titka, hogy Isten emberré lett.
Szolgai formát vett fel, elszenvedte az emberi lét
minden szenvedését. Miért tette ezt Isten? Miért
vállalta ezt Jézus? „Az Ő mérhetetlen jóságából ilyen
cserére lépett velünk: magára véve a mi
szegénységünket, reánk ruházta az Ő gazdagságát;
magára öltve a mi gyarlóságunkat, megerősített
minket az Ő erejével; felvéve a mi halandóságunkat
megajándékozott minket az Ő halhatatlanságával;
alászállva a földre, utat nyitott nekünk fel a 
mennyekbe; velünk együtt Ember Fiává lévén, 
minket magával együtt Isten fiaivá tett.” (Kálvin)

3. Karácsony igazi ajándéka, Isten üdvözítő
kegyelme minden embernek megjelent. Minden-
kinek erre van szüksége, és ez a mentő kegyelem
mindenkinek elégséges is. Nemcsak a betlehemi
pásztoroknak és a napkeleti bölcseknek, nemcsak

Simeonnak és az első tanítványoknak, nemcsak
Pálnak és Izráel népének, hanem minden

embernek. Isten szerető atyai szívében
benne van az egész emberiség. Isten
senkit se zár ki legnagyobb ajándékából.

4. Minden embernek megjelent Isten
üdvözítő kegyelme, de mégis csak

azoké, akik hittel elfogadták. Kérj hitet,
tusakodj a hitért, hogy a tiéd is lehessen,

hogy boldogan mondhasd: nekem is 
megjelent! 

Hogy pedig neked is megjelent, azt hitelesen
csak az igazolja, hogy „megtagadva a hitetlenséget
és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és
kegyesen”(12. vers) tudsz élni a jelenvaló világban.
Isten nagy tettére nekünk is tettekkel kell
felelnünk! Nem azért adta az Ő Egyszülött Fiát,
hogy néhány órára karácsonyi hangulatunk legyen,
hanem hogy egészen átadjuk Neki szívünket, életün-
ket, és odaszenteljük magunkat az Ő szolgálatára.

Ne állj meg a karácsony hangulatánál, hanem
ragadd meg annak drága ajándékát, boldogító
igazságát, Isten üdvözítő kegyelmét Jézusban. 
Életed, beszéded, munkád, szolgálataid bizonyság-
tételével tedd azt láthatóvá! Sz-S.G.

„Mert
megjelent az Isten
üdvözítő kegyelme 
minden embernek”

(Tit 2,11)

BÉKESSÉGGEL ÉS SZERETETTEL TELJES KARÁCSONYT ÉSBÉKESSÉGGEL ÉS SZERETETTEL TELJES KARÁCSONYT ÉS

EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT 

KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!
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ADVENTI KÉRDÉS
A Szentírásban nagyon sok kérdés olvasható. Többnyire mi kérdezünk és Isten válaszol: „Mit

akarsz, Uram, hogy cselekedjem?” De vannak olyan helyzetek, amikor Isten kérdez, és
nekünk kell válaszolnunk. Van egy kérdés az Ószövetségben, amit bátran nevezhetünk
adventi kérdésnek: „Mit fogtok készíteni az ünnepnapra, az Úr ünnepnapjára?”
(Hós 9,5) Kezdődik advent, előttünk vannak a napok a készülésre. Itt az ideje, hogy odafi-

gyeljünk a kérdésre és választ adjunk rá.
Ha őszintén föltárjuk Isten előtt, ami a szívünk legmélyén rejtőzik, ezt mondjuk: „Nehéz,

Uram, most nagyon nehéz az ünnepre készülés”. Régebben a társadalom adott némi 
segítséget. Decemberben már valami csöndes áhítat töltötte be a falvakat, városokat, hófehérbe öltözött a táj.
Előlegbe kaptunk valamit az ünnep öröméből és békességéből. Ma mindez hiányzik. A társadalom nem segít,
inkább gátol az ünneplésben. A kereskedők új fortélyokkal igyekeznek becsalogatni az üzletekbe, hogy 
fogyatkozó pénzünket idén is költsük drága ajándékokra. Most is magával sodor a megszokott pogány 
karácsonyi kényszer (eszem-iszom, költekezem…), és nehéz megállni. Nem bírjuk idegekkel, erővel, pénzzel. Betölt
a keserűség érzése. Azonkívül nyugtalanná tesznek minket azok a szomorú események, amelyek napjaink háborgó,
nyugtalan világunkban történnek, amelyekről naponta érkeznek hozzánk a hírek a különböző csatornákon keresztül
(migráció, lövöldözések, terrortámadások).  

Ha mindezt gyermeki bizalommal, őszintén megvalljuk Urunk előtt, az már jófajta készülés az ünnepekre.
Persze ennél messzebbre is mehetünk. Ebben a démonivá torzuló világban esedékessé lett egy új döntés: akár segít
a társadalom, akár ellenem fordul, én a szegényen született Jézust választom életmodellemül. 
Őt választottam Uramnak, Megváltómnak!

Az is hozzátartozik az ünnepre készüléshez, hogy rendezem emberi 
kapcsolataimat. „A földön békesség” – ez a hétköznapok nyelvére lefordítva azt jelenti: szív
szerint megbocsátok azoknak, akik megbántottak engem, és bocsánatot kérek azoktól,
akiket én bántottam meg. Mert csak a szabad lélek tud ünnepelni. Ne hárítsuk el ezt
a leckét azzal, hogy „de nekem van igazam”. Karácsonykor senkinek sincs igaza a másik
emberrel szemben. Csak Istennek van igaza, Aki „úgy szerette ezt a világot, hogy az 
Ő Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”.

IMMÁNUEL
„Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, 

akit Immánuelnek neveznek” – ami azt jelenti: Velünk az
Isten.” (Mt 1, 23)

Több, mint kétezer éve már, hogy az ézsaiási (7,14) prófécia
beteljesedett. Két évezred óta az évenkénti 
karácsony ünneplése állandó jele annak, hogy a 
változhatatlan ígéret szerint valóban velünk az Isten.

De azóta is úgy tűnik, hogy az emberi élet nem 
változott. Betegség, fájdalom terheli meg a hívők életét is. Bűn,
erőszak, gyűlölködés, rosszakarat, harc, veszteség, csalás
keseríti mindannyiunk életét. Éhínség, háborúk, elnyomás,
hatalmaskodás, robbantások tizedelik kivétel nélkül az
emberiséget világméretben, milliók pusztulnak értelmetlenül. 
A szelídek, a türelmesek, a jóakaratúak mindig a rövidebbet
húzzák. Velünk az Isten? És folyton hangzik a bizakodók, az
imádkozók felé a gúnyos kérdés, amit már a zsoltáríró is 
panaszol: hol van a te Istened? (Zsolt 42,4)

Isten velünk való jelenlétét emberi módon valahogyan úgy
képzeljük, hogy ha Isten velünk van,
akkor mindennek sikerülni kell az
életünkben. Illetve, ha véleményünk
szerint minden jól megy, ha siker, 
haszon, eredmény állapítható meg,
akkor velünk van az Isten. Ha viszont
kudarc, veszteség, fájdalom ér, ha a
dolgok nem a mi elképzeléseink
szerint történnek, akkor nincs velünk,
akkor elhagyott az Isten.

Az első karácsony óta, Jézus születésével az örök ígéret
szerint valóban velünk az Isten. Jézus maga is azt mondta 
feltámadása után tanítványainak, hogy velünk lesz minden
napon a világ végezetéig (Mt 28, 20). 

Isten sohasem ígérte, hogy mindent a mi elképzeléseink
szerint ad meg nekünk. Azt sem mondta soha, hogy elkerül-
hetünk minden kellemetlenséget, minden fájdalmat és
veszteséget. Kívánságaink teljesítésére sem adta szavát. Nem
veszi ki népét az egyetemes emberi sors megpróbáltatásai alól.
Nem úgy kedvez nekünk, ahogyan – néha nagyon is ostoba
módon – mi szoktuk kényeztetni azokat, akiket szeretünk. 

Ígéret arra van, hogy megváltott bennünket az atyáktól
örökölt hiábavaló életből (1Pét 1, 18), megszabadított a bűn és
halál ítélete alól, s ígérte, hogy az Őt szeretőknek minden
javukra lesz.  A teremtett világnak nincs olyan hatalmassága, az
életünknek olyan szakasza, ami megakadályozhatná Őt abban,
hogy mindent javunkra fordíthasson. Krisztus emberi testben
egyszer megszületett e földre, Benne, Vele és Általa velünk az
Isten, és ezt soha semmi nem teheti meg nem történtté! Tőle

soha semmi el nem szakaszthat. 
„Meg vagyok győződve, hogy 
sem halál, sem élet, sem angyalok,
sem fejedelmek, sem jelenvalók, 
sem eljövendők, sem hatalmak, 
sem magasság, sem mélység, sem 
semmiféle más teremtmény nem
választhat el minket az Isten
szeretetétől, amely megjelent Jézus
Krisztusban, a mi Urunkban”(Rm 8, 38).
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„Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz
szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a
vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, 
öt pedig okos. A balgák ugyanis amikor magukhoz
vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, 
az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is 
vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett,
mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak. Éjfélkor
aztán kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a
fogadására! Ekkor felébredtek a szűzek mind, és
rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak 
az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert
lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak:
Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is:
menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek
magatoknak. Amíg azok távol voltak
vásárolni, megjött a vőlegény, és akik
készen voltak, bementek vele a
menyegzőre. Azután bezárták az
ajtót. Később megérkezett a többi
szűz is, és így szóltak: Uram,
uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azon-
ban így válaszolt: Bizony, mondom
nektek, nem ismerlek titeket.
Vigyázzatok tehát, mert sem a napot,
sem az órát nem tudjátok!” (Mt 25, 1-13)

A mentők, tűzoltók, rendőrök, orvosok vagy a
katasztrófavédelem munkatársai jól tudják, mit
jelent készenlétben lenni. Aki készenléti szolgálat-
ban van, értesítés esetén köteles a legrövidebb idő
alatt megjelenni az esetleges helyszínen, és gondos-
kodni a munkára képes állapotának megőrzéséről. 

A tíz szűz példázatában Jézus is a készenlétről
beszél. Aki az Ő tanítványa, az ilyen készenlétben
várja az Ő eljövetelét. A kor esküvői szokásaiból
merített Jézus, amikoris a nyoszolyólányok a
vőlegény elé mentek mirtuszágakkal és lámpásokkal,

Betlehem nevének jelentése: "a kenyér háza", Jeruzsálemtől mindössze 9 km-re fekszik. 
326-ban Konstantin római császár elrendelte, hogy Jézus Krisztus világra jöttének barlangja fölé 

építsenek egy templomot, mely azóta hatalmas zarándokközpont. Jézus szülőhelyét tizennégy 
ágú ezüstcsillag jelzi a Születés templomának altemplomában.

és várták a vőlegényt, aki adott esetben késhetett is.
A tíz szűzről szóló példázatban Jézus Krisztus

második eljöveteléről van szó. A lelkek áldott
Vőlegénye eljött már egyszer a földre, és menyasz-
szonyát, a keresztyén egyházat magának eljegyezte.
De a keresztyén egyház tagjainak folyton készen kell
lenniük és várniuk a Vőlegényt, az Isten Országa
befejezését, amikor a lelkek teljesen és
elválaszthatatlanul eggyé lesznek a Vőlegénnyel, Aki
tőlük egy időre távozott. 

A vőlegényt váró szűzek külsőleg nem 
különböztek egymástól. Mindegyiknek szép ruhája,
vidám arca volt. Mindegyiknek lámpás a kezében. 
És mégis nagy különbség volt közöttük. Némelyek
balgák voltak, mások okosak. Némelyek készültek 

a vőlegény várására, mások meg csak úgy
mentek a többiekkel. 

Ez a különbség megvan a keresztyének
között is. Külsőleg itt sem igen van
különbség: esznek, isznak, házasodnak
az okosak is, a balgák is. Azok is, akik
várják vissza Jézust, azok is, akik csak

úgy mennek a többiekkel, maguk sem
igazán tudják, miért. De mégis van

köztük különbség. Óriási különbség.
Némelyek úgy élnek, hogy minden órában

készen vannak Krisztus fogadására, mások meg soha
nincsenek készen.

Kétféleképpen várhatjuk a mi Vőlegényünk
érkezését: vagy előrelátóan, kitartóan és folyamato-
san Rá gondolva, gondoskodva arról, hogy hitünk
lángja és a Szentlélek tüze ki ne aludjon. Vagy
könnyelműen a mának élve, üres lélekkel és
semmivel sem törődve. 

Nagy veszteség lenne, ha a földieket kergetve a
mennyet elveszítenénk!                                   

Sz-S. G.

L E G Y E T E K  K É S Z E N !
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A M I  V O L T . . .

A képen a 2015. október 4-én konfirmáltak csoportja látható.
Jézus Krisztus mondja: „Aki tehát vallást tesz rólam az 
emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei 

Atyám előtt (Mt 10, 32)

Október 3-án ünnepelte Cziegler Lászlóné Borika néni
(középen) a 90. születésnapját.  A képen a Borika nénit

köszöntők örvendező csoportja látható.

2015. szeptember 13-án (vasárnap) a 10 órakor kezdődő istentiszteleten
emlékezünk meg Dr. Bereczky Endre körorvosról, gyülekezetünk első
főkurátoráról, aki 130 évvel ezelőtt a Kőbányai Református Gyülekezet 
megalakulását és templomunk építését kezdeményezte. Erre az ünnepségre
meghívtuk Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter urat is, aki sajnos nem
tudott eljönni, de az alábbi levelével köszöntötte az ünneplő gyülekezetet.

Nagytiszteletű Úr! Tisztelt Gyülekezet!

Nagyon hálás vagyok, amiért meghívtak arra az ünnepi istentiszteletre, amelyen a
Budapest-Kőbányai Református Egyházközség 130 évvel ezelőtti megalakulására és a
templomépítő Dr. Bereczky Endre körorvos, egyháztaná-csosra emlékeznek. Megható,
hogy arra is volt gondjuk, hogy az egyházközséghez fűződő személyes kötődéseimre is
kitérjenek. 

Sajnálom, hogy nem tudok személyesen jelen lenni, külföldi utam miatt, de az alábbi
sorokkal szeretném jókívánságaimat kifejezni a Gyülekezetnek. 

Engem ebben a templomban kereszteltek, keresztlevelemet büszkén őrzöm irataim
között. 10 éves koromig a Gergely utca és a Kelemen utca sarkánál található házban
nőttem fel, gyermekkori emlékeim, szüleim elbeszélései Kőbányához kötődnek. Ide jártam
gyermek-istentiszteletre, ha jól emlékszem Matos tiszteletes úr tartotta a gyermek-bibli-
aórákat. Édesapám egy ideig a gyülekezet presbitere is volt. Szívesen emlékszem vissza
Ecsedy Aladár bácsira is, aki gyakran volt ebben az időben vendég igehirdető e

templomban. A gyermekkori első élmények mindig fontosak, ez így van nálam is. Kőbányáról, ebből a gyülekezetből indultam el,
emlékeimben fontos szerepet kap a kezdet. Van miből merítenem, amikor a mindennapi nehézségek és örömök között kell döntéseket
hoznom, hoznunk. 

Kedves Testvérek!  Református kereszténynek lenni nem érdem, hanem kegyelem: ajándék és felelősség is egyben. Szüleimnek
azonban hálás vagyok, amiért előmozdították, amiért lehetőséget adtak nekem arra, hogy ebben a hitben nevelkedjek.

A keresztelő kút vize sekély és mély is egyszerre. A zsoltáros szerint minden ember előtt alapvetően két út áll: választania kell,
életünk minden pillanatában választhatunk a jó vagy rossz keresésének az útja között: „Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök
tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székébe, hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő
törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem her-
vad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. … Mert ismeri az ÚR az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész.”

Szüleim, tanítóim, pásztoraim az egyházban az igaz úton indítottak el engem, amikor elnyerhettem a keresztséget. Nem ítél-
hetem meg én, milyen messzire jutottam ezen az úton – de remélem, hogy az utolsó szakaszán az Úr, a jó 
pásztor vállára vesz majd. Azt sem láthatom tisztán, mikor és hányszor tévedtem át a másik útra – ha visszataláltam róla, az csak
Isten atyai kegyelmének és az Egyház anyai szeretetének köszönhető. 

Az egyszer elnyert keresztség vize nem apad ki, hanem bővizű folyamként táplálja gyökereinket. Nekem itt vannak a gyökereim.
Fontosak a gyökerek, de nem önmagukért, hanem hogy általuk lombot hajtson és gyümölcsöt teremjen életünk. Ezért a jövőmet is
az Egyházban képzelem, és kívánom ugyanezt gyermekeimnek, az utánam jövő nemzedékeknek. Mert fontos a jólét, fontos az
igazság és az igazságosság – igazságügyi miniszterként is vallom ezt – de hit és kegyelem nélkül elsivatagosodnak szívünk, életünk,
közösségeink. 

Ezért mindenekelőtt bőséges hitet és kegyelmet, valamint jó egészséget kívánok az egész egyházközségnek.
Trócsányi László

Első főkurátorunk emlékére 2010-ben
emléktáblát állíttatott

Egyházközségünk és Kőbánya 
Önkormányzata az Ihász utcai

parókia falán, melyet az ünnepi 
istentisztelet után megkoszorúztunk.
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A M I  V O L T . . .
2015. szeptember 1-től 
új orgonista-kántorunk, 
Igali Csanád, zeneakadémiai
hallgató látja el a kántori 
szolgálatot. Az énekkarunk
vezetését Hacknauer Bettina
vállalta, aki szintén a
Zeneakadémián tanul
karvezetés szakon. 
Szeretettel hívogatjuk az
énekkarba a régi és új
tagokat! Énekkari próba
csütörtökön este és a vasárnap
délelőtti istentisztelet után.
Aki szépen énekel, 
kétszeresen imádkozik!

Halottak napja táján ifjúsági csoportunk néhány tagjával 
fölkerestük egykori lelkipásztoraink, kántortanítóink 

sírjait az Újköztemetőben. A kegyelet virágait helyeztük el 
Hatolkay Kázmér, Fördős Dezső, Farkas József, 

valamint Pógyor István sírján. 

Reformáció nagyhetében idén is megrendeztük a Kálvin Napokat. Október 29-én
Kőbánya különlegességei címmel Verbai Lajos, a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény
igazgatója tartott előadást. A két órás rendkívül tartalmas előadása során számtalan
érdekességet hallottunk Budapest X. kerületének múltjából. Íme, amit minden
kőbányainak tudni kell:
• Kőbánya Pest legidősebb, ugyanakkor legfiatalabb(an lakott) kerülete. Az első
írásos emlék IV. Béla idejéből való: 1244-ben egy adománylevélben megemlítették ezt a
területet. Anonymus pedig ezt írta: „Árpád vezér összes főemberei tábort ütöttek
Soroksáron túl a Rákos vizéig” – vagyis Kőbánya területén laktak a honfoglalók.
• Az 5 nagy ősrégi kereskedelmi út közül három Kőbányán ment keresztül
(Kerepesi, Üllői és Jászberényi), melynek következménye az élénk kereskedelmi forgalom.
S mivel hegyvidék és Alföld találkozásán fekszik, kiváló hely vásárok tartására.
• A tudományág magyarországi születésének idején Kőbánya volt a paleontológiai
leletek Eldorádója.Valamikor négyagyarú masztodonok is éltek ezen a tájon.
• A Kőbányai úton régi római templom maradványait tárták fel. A Határ és a Kőér
út sarkán állt a Határ Csárda, ahol római pénzérméket találtak a földben.
• A rákosmezei országgyűlések részben ezen a területen zajlottak, itt gyülekeztek a
hadbavonuló magyar hadak. Dózsa itt lett a keresztes hadak vezére.
• Pest várfala az itt bányászott kövekből épült. Később az Országház, az Akadémia, Operaház, Lánchíd, és sok más pesti
épülethez is itt bányászták az építőanyagot. Számos bécsi és pozsonyi építményhez is innen szállították a Dunán a köveket. 
• A területet „Pest nagy szőlőskertjének” hívták. Az itteni jó bor minőségét bizonyítja, hogy drágábban kelt el, mint a többieké,
hamisították, a környező települések, sőt a bécsi szőlősgazdák is kőbányaiként árulták saját termésüket.
• Az Óhegyen aszúbort is készítettek. A filoxérajárvány után itt működött az ellenálló amerikai oltványokat elterjeszteni
hivatott állami szőlőtelepek egyike.
• A Gellért-hegy magasságú Óhegy volt Pest első búcsújáró helye.
• Az 1838-as pesti árvíz idején a lakosság ide menekül.
• A hegy gyomrában található Pest első vízvezetékének víztároló medencéje.
• Kőbányán adták fel a ma ismert első magyar bélyeget.
• Hajdanán még a napóleoni sereget is részben innen látták el piócával. Később a mesterséges piócatelepekről levelezőlapon
is lehetett nadályokat rendelni. A vevőknek postán küldték ki a kis férgeket.
• A szájhagyomány szerint itt bujkált Martinovics Ignác.
• Kőbányára menekültek a pestisjárványok elől légfürdőzni a fővárosiak. 
• Az itt tenyésztett süllőkkel telepítették be a Balatont.
• 1873-ban, Pest, Buda és Óbuda egyesítésekor bekebelezi a főváros Kőbányát is. Ez az év tulajdonképpen Kőbánya 
hivatalos „születésnapja”.
• Itt épült fel az első vasbetonból készült víztorony. 
• Itt hozta létre az első magyar konyakgyárat Havas József.
• Itt kezdte meg működését az első magyar „céges” művelődési ház (Törekvés).
• Számos szépirodalmi műben megemlítik Kőbányát, pl. Gvadányi József: Egy falusi nótárius; Kölcsey: Rákos; Arany János:
Toldi szerelme; Petőfi: Epigramma. A magyar függetlenség szimbólumává válik Kőbánya, mint az egykori szabad
királyválasztások és országgyűlések helyszíne.
• Kőbányán olyan sok az érdekesség, hogy tíz ilyen lapra sem férne rá mind.
• Kőbánya a mindig megújuló kerület!

Templomunk 1900 karácsonyára épűlt
föl. Ez a fotó 1905. szept. 1-én készűlt.

Kőbánya különlegességei
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A M I  V O L T . . .
Sigmond Júlia

Tudni kel l
Beszélni tudni kell.

Csendben lenni tudni kell.
Kérdezni tudni kell.

Válaszolni tudni kell.

Elhatározni tudni kell.
Épiteni tudni kell.

Dolgozni tudni kell.
Pihenni tudni kell.

Ajándékozni tudni kell.
Elfogadni tudni kell.
Elviselni tudni kell.

Megbocsájtani tudni kell.

Megpillantani tudni kell.
Nézni tudni kell.

Meghallani tudni kell.
Hallgatni tudni kell.

Tanácsolni tudni kell.
Vigasztalni tudni kell.
Mosolyogni tudni kell.
Simogatni tudni kell.

Sétálni tudni kell.
Gondolkozni tudni kell.
Lemondani tudni kell.
Indokolni tudni kell.

Felejteni tudni kell.
Elbúcsúzni  tudni kell.

Csendes Napokon vettünk részt 2015. október 23. és 25. között
Magyarkapuson. A Csendes Napok kitűnő alkalmat adtak arra, hogy 
találkozzunk az erdélyi testvérekkel és Mennyei Atyánkkal, elcsendesedjünk,
időt szakítsunk a mindennapok rohanása közben a lelkünk ápolására is, 
és együtt keressük a Szentírás válaszait olyan kérdésekre, amelyek sokunkat
érintenek: Milyen a jó házasság a mindennapokban? Hogyan éljük meg 
a házasság örömeit és buktatóit? Az előadások között volt egy rövid idő 
kirándulásra is. A csoportkép a gyalui víztározónál készült, ahol a Wass Albert:
A funtineli boszorkány című műve játszódik. Sigmond Júlia Tudni kell című
versét ajándékba kaptuk az utolsó estén a magyarkapusi testvérektől.

Aki szeretetben él, nem büszke, 
nem akar másokon uralkodni,

nem halljátok soha, 
hogy hibáztatna 

vagy gúnyolna másokat.
Nem kutat mások szándékai felől,

nem hiszi azt, hogy ő jobban 
cselekszik, mint mások,

és soha nem tartja többre magát
embertársainál. 

Aki szeret, az amennyire csak
lehet, elkerüli, 

hogy fájdalmat okozzon. 
(Vianney Szent János)
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T Á J É K O Z T A T Ó

Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy gyülekezetünkben 
az egyházfenntartói járulék (ajánlott) összege 2015. évben is 6.000.-Ft/fő. 
A  Presbitérium évek óta nem emelt ezen az általa meghatározott összegen.
A z a felnőtt református egyháztag, aki ezt az egy naptári évre szóló 
hozzájárulást - akár személyesen a Lelkészi Hivatalban, akár postai úton
„sárga csekken” - befizeti, annak neve felkerül a Választói Névjegyzékre,
azaz szavazati joga van esetleges Egyházközségi Közgyűlésen. Ezenkívül 
az illető kifejezi azt a szándékát, hogy gyülekezetünkhöz tartozik, 
és részt vállal annak anyagi terheiből.

A M I  L E S Z . . .

Az állandó alkalmainkon kívül a következő adventi és karácsonyi ünnepi 
alkalmakra hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket!

november 29-én (advent 1. vasárnapján) 10 órakor ünnepi 

istentisztelet úrvacsoraosztással

november 29-én 15 órakor Adventi szeretetvendégség a 

Nagyteremben

december 5-én, 12-én és 19-én (szombat) 17 órakor 

kézműves foglalkozás a gyermekeknek a Názáretben

december 13-án (advent 3. vasárnapján) a 10 órakor kezdődő 

istentiszteleten konfirmandusaink bemutatkozása

december 19-én (szombat) 18 órakor a Pataky Nőikar és a Canzone Leánykar 

hangversenye a templomban. Vezényel: Dr. Fazekas Ágnes

december 20-án (advent 4. vasárnapján) a 10 órakor kezdődő istentiszteleten óvodás 

gyermekeink karácsonyi ünnepségét láthatjuk-hallhatjuk

december 20-án délután 3 órakor az iskolások karácsonyi ünnepségére kerül sor a templomban

december 24-én (szenteste) 17 órakor ünnepi istentisztelet a templomban

december 25-én (Karácsony I. napján) fél 9 és 10 órakor ünnepi istentisztelet 

úri szent vacsorával, 17 órakor esti istentisztelet

december 26-án (Karácsony II. napján) fél 9, 10 és 17 órakor tartunk istentiszteleteket. 

Úri szent vacsora 10 órakor.

december 27-én vasárnapi rend szerint fél 9, 10 

és 17 órakor istentisztelet

december 31-én (csütörtök) 17 órakor óévi
istentisztelet a Nagyteremben

2016. január 1-én (péntek) 10 órakor újévi 
istentisztelet a Nagyteremben

ÜNNEPI ALKALMAINK
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KŐBÁNYAI  REFORMÁTUS  ÉLET - 2015. december
A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség tudósítója

Megjelenik negyedévente     
Felelős szerkesztő: Szilágyi-Sándor Gabriella lelkipásztor

Technikai munkatárs: Blénessy István Sándor

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

-    minden vasárnap fél 9, 10 és 17 órakor istentisztelet
-    minden vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet
-    minden kedden 15 órakor Idősek Klubja
-    minden kedden 17 órakor bibliaóra
-    minden szerdán fél 3-tól istentisztelet az Újhegyi

Idősek Otthona emeleti kápolnájában
-    minden szombaton 14 órától konfirmációi előkészítő

16 órától ifjúsági foglalkozás
-    minden hónap 1. csütörtökén 18 órakor presbiterek órája
-    minden hónap utolsó vasárnapján 10 órakor úrvacsoraosztás
-    minden második pénteken 10 órától Baba-Mama kör
-    énekkari próba: a vasárnap délelőtti istentisztelet után 

és csütörtökön 1930 -tól

ALKALMAINKRA SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK
MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKET!

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

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