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K Ő B Á N Y A I

REFORMÁTUS   EGYHÁ ZI   ÉLET
A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA

T O L L E ,  L E G E !

„Boldog, aki olvassa, és boldogok, akik hallgatják 

és megtartják, ami meg van írva” (Jel 1, 3)

Március első vasárnapját a Magyar Református
Egyházban bibliavasárnapnak nevezzük. Ilyenkor különös
figyelemmel fordulunk a Könyvek Könyve felé, melynek
gyakori olvasása révén jutunk el „Jézus Krisztus ismeretének
gazdagságára” (Fil 3, 8). „A Szentírás nem ismerése 
ugyanis Krisztus nem ismerése” (Szent Jeromos). 

„A teljes Írás Istentől ihletett” (2Tim 3, 16), ezért 
minden más egyéb írásműtől lényegileg különbözik, hiszen
különleges módon isteni eredetű könyv. Megmutatkozik ez
már a Biblia puszta külsőségeiben is: egy kötetben 66
önmagában is teljes írásmű van egy csokorba kötve. 
66 különböző könyv – egy egész kis könyvtár. A Biblia
görög szó, azt jelenti: „könyvecskék”. Szerzői a legkülön-
bözőbb korokban éltek. Az első és az utolsó könyv megírása
között több mint kétezer esztendő telt el. A legkülönbözőbb
műveltségű emberek: pásztorok, királyok, halászok, 
vámszedők, teológusok írták – három különböző nyelven
(héber, arám és ógörög nyelven), és mégis összefüggő
történetet írtak! Ez a 66 könyv egységes művet alkot! Mintha
egy évezredek fölötti Szerkesztő osztotta volna föl a
megírandó anyagot; egységes szempont szerint utasította
volna az írókat, hogy ahol abbahagyja az egyik, közvetlenül
ott folytassa néhány évszázad múlva a másik, és mindegyik
ugyanazt a témát bontsa ki lépésről-lépésre egyre jobban: 
a világ teremtésétől a világ újjáteremtéséig.

Így jött létre egy földi tér és idő feletti szerkesztő 
rendezése alatt ez a könyv, amit az évezredek során éppen
úgy gyűlöltek, mint ahogyan csodáltak az emberek. Amit
rengeteg vágyakozó ember ronggyá olvasott már és rengeteg
dühödt ember ronggyá tépett már. Amit sokszor dobtak mág-
lyára, és amivel sokan mentek már bátran a máglyára! Nincs
még egy könyve a világnak, amit annyiszor akartak
megsemmisíteni, kiirtani, - és mégis hiánytalanul megvan!
Mégpedig úgy van meg, mint a világ legtöbbet olvasott és a
legtöbb nyelvre (kb. 2300 nyelvre és nyelvjárásra) lefordított
könyve! Ez a tény is megsejtet valamit abból a titokból, amit
Pál apostol így mond: „A teljes Írás Istentől ihletett”.

Isten Igéjét a Biblia egyszer termékenyítő esőnek
(„ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda 
vissza, hanem megöntözi a földet, termékennyé és gyümöl-
csözővé teszi…ilyen lesz az én igém is: nem tér vissza hozzám
üresen, hanem véghezviszi, amit akarok” Ézs 55, 10-11),

máskor vetőmagnak mondja („A magvető az igét veti”Mk 4, 14).
Élet és áldás fakad belőle, ilyen reménnyel és várakozással
olvashatjuk. Ha valakinek a szavára nagyon odafigyelünk,
azt szoktuk mondani: Csupa fül vagyok! Az igazi nagy 
bibliaolvasók nemcsak a fülüket és elméjüket nyitották meg
a Szentírás előtt, hanem úgy fogadták Isten üzenetét, mint a
szomjas föld az esőt, mint a jól megmunkált szántóföld a
vetőmagot. 

De ezek még csak külsőségek. A belső tartalmát
egyetlen szóban lehet összefoglalni: JÉZUS! Jézus
Krisztussal van tele nemcsak az Újszövetség, hanem az
Ószövetség is! Mégpedig úgy, hogy tulajdonképpen Ő szól
benne hozzánk. Éppen ez teszi ezt a könyvet egészen
különlegessé és egyedülállóvá, hogy Isten ezt a könyvet
használja fel arra, hogy a maga szavát elmondja általa az
embernek, hogy emberi szóval szólítsa meg az embert.
Ugyanaz az isteni szó, amelyik vállalta az emberi testté 
lételt a Názáreti Jézusban, vállalta az emberek által leírt és 
kinyomtatott betű testét is a Bibliában. Vagyis maga Jézus
Krisztus, a testté lett Ige jár közöttünk a Szentírás 
köntösében.

Tudjuk az evangéliumból, hogyan tanítgatta Jézus a
tanítványait: nevelte, megfeddette őket, amíg együtt járt
velük a földön. Most ugyanezt teszi tovább, csak most 
a Biblia szavai által. Ezért vedd úgy, hogy a Bibliáddal Jézus
maga személyesen ül le veled beszélgetni, megtárgyalni 
életed apró és nagy ügyeit. Tanít élni, felfedi bűneidet, 
igazgatja lépteidet, formál, alakít, „hogy tökéletes legyen az
Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített” (2Tim 3, 17).

Augustinus (Szent Ágoston; 354-430) latin egyházatya
írja le a következő eset: lelki vívódásaim között "egyszer
csak fiú- vagy leányhangot hallok a szomszéd házból.
Énekelt s ezt ismételgette: Tolle, lege! Tolle, lege! Vedd és

olvasd! Vedd és olvasd! Visszanyomtam könnyeim áradatát
s felugrottam, mert semmi mást, égi parancsot láttam e 
jelben, hogy nyissam ki a Szentírást s olvassam el a 
szemembe ötlő legelső fejezetet.”

I.Nagy Gergely írta, hogy „a Szentírás valamiképpen
együtt nő az olvasóival”. Ezt mindnyájan egyenként is 
megtapasztaljuk, ha hűségesen olvassuk, de megtapasztalja 
a gyülekezet közössége is. Ezért a Szentírással való
találkozásnak kitüntetett helye a templomi istentisztelet.
Ezért hát: TOLLE, LEGE! = VEDD és OLVASD! Együtt
fog növekedni veled - nem csak bibliavasárnapon, hanem
életed minden napján!

Sz-S. G.
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HÉTKÖZNAPOK – ÜNNEPNAPOK

M Á R C I U S

A böjtfővel kezdődő idő első vasárnapját manapság
inkább passió vasárnapjának nevezzük. Ez ugyan helyes,
de nem szabad idegenkedni az átöröklött „böjtfőtől”,
vagy akár a böjti vasárnapoktól se, hiszen ezek az Úr
Jézus 40 napi éhezésére, az Ő egyedüllétére, a Sátán
kísértéseire, egyszóval az Ő szenvedésére, passiójára
mutatnak. Mindössze arra kell vigyázni, hogy nem a mi
böjtünk, nem a mi passiónk áll a középpontban, hanem az
Úré; nem az, amit mi tettünk vagy tehetünk érte, hanem
amit Ő már végképpen megcselekedett miérettünk. Ő az,
aki valóban böjtölt és sokféleképpen szenvedett, hogy
minket megszabadítson a kísértő Sátán tőrbe csalásától és
a halál fullánkjától. A mi böjtünk, mint önmagunk féken
tartása és a Sátán elűzése egész életen át tart, mivel 
minden napon „önmegtartóztatást és mértékletességet,
testünk fegyelmezését és megsanyargatását” jelenti 
(II. Helvét Hitvallás), amennyiben ezt kívánja az
engedelmesség. „Tarts böjtöt a gonosz cselekedetekben,
tartsd távol magad a gonosz beszédektől, tartóztasd meg
magad a gonosz gondolatoktól” (Bullinger). 

Az Ige mértéke alatt szemlélt böjti idő 
egyházunkban a húsvét előtti 6. vasárnappal kezdődik.
Ezért nevezzük böjtfő vasárnapjának. Ha a pontos kezdő
dátumtól eltekintünk (amely idén február 26-ra esik), úgy
a böjti időt a március hónap hordozza. Ezért Böjt hava,
Passió hava (Böjtmás a római katolikus egyházban).

Bod Péter (1712-1769 háromszéki ref. lelkipásztor)
szerint a hónapot „Martiusnak” nevezték „Marsról, aki
volt a hadakozásnak istene”. Átvitt értelemben azért
találó ez az elnevezés, mert Krisztus valóban a legnagyobb
Hadakozó, aki „hadakozik érettünk”, s aki a Golgotán
legyőzte az egyetlen igazi ellenséget: a Sátánt, a Gonoszt,
a Kígyót, mint a bűn szerzőjét, és harmadnapon 
dicsőségesen feltámadott (Mk 8, 31; 9, 31; 10, 32-33).  

A Passió hónapjában Krisztus szenvedésének
útját kísérjük végig. Református egyházunkban az első
böjtfői vasárnaphoz tartozik az úrvacsoraosztás. 

Magyar nyelvhasználatban megszokott a
„Gyümölcsoltó Boldog-
asszony” napja, mely a
„Boldog Szűz köszön-
tésének vagy a hozzá
való üzenetnek az
ünnepe. Ezen a napon
köszöntötte Gábriel
angyal (Lk 1, 26) a Szent
Szűzet, és megizentetett
neki az Isten Fia
születésének titka.”

Az egész keresztyén-
ségnek közös ünnepe a
„Pálmaágak vasárnapja”,
vagy amint egyházunkban

használatos: „Virágvasárnapja”.„Vették pedig ezt a nevet
onnan, hogy Krisztus a szenvedése előtt nem sokkal, 
szamárháton Jeruzsálembe bémenvén, az örvendező
sokaság olaj- és pálmaágakat vitt a kezében” (Mk 11, 1-10). 

A mai református egyházi életben a „nagyhét”
nem egyéb, mint valamennyi úrvacsoravétel előtt a
felkészülés ideje, egybekapcsolva a mindennapi isten-

tisztelettel. Bűnbánati
hétnek is mondjuk. Bod
Péternél viszont a 
nagyhét csak a „húsvét
előtt való hetet” jelenti,
amikor szerezte Jézus
az úrvacsora sákramen-
tumát nagycsütörtökön
(Mk 14, 12-25), keresztre
feszítették nagypénteken
(Mt 27, 31-37), s nagy-
szombat éjszakáján,
amikor „feltámadott a
koporsóból” (Mk 16, 1-8). 

A húsvétról a
következőket találjuk Bod Péternél: „Négy napon illették a
László király dekrétuma szerint. Nevezték pedig ily
nevezettel a hús-vételtől, mivel a böjt után akkor
kezdetlenek elsőbben hússal élni”. „Nagyobb örömben
egy ünnepet se töltöttenek a régi keresztyének, mint a
húsvétot, amelyen nemcsak prédikállották a Krisztus
feltámadását, hanem egyik a másikat köszöntötték
ilyenképpen: Feltámadott az Úr, s a másik felelte:
Bizonnyal feltámadott, és megjelent Simonnak (1Kor
15,5)”. Ezen a napon a katekumenusokat megkeresztel-
ték, „s az Úr vacsorájával 
elmúlhatatlanul éltenek”.

A húsvét időpontja
évről évre változik, s ezért
mozgó ünnepnek nevezzük.
Dátuma a tavaszi napéj-
egyenlőséget követő hold-
tölte utáni első vasárnap.
Legkésőbbi dátuma csak
április 25-én lehet. Az
ünnepnapok vándorlásának
oka tehát a tavaszi 
napéjegyenlőséget követő
holdtölték vándorlása.

Az evangélium
Lelke szerint valljuk és
tanítjuk, hogy Krisztus
követői számára minden nap advent és karácsony,
nagypéntek és húsvét. Krisztus megváltó műve a maga
megbonthatatlanságában a keresztyén életnek egyetlen
állandó történése. Vele együtt naponta (a hétköznapokban
is) új életre kell támadni, amiként kereszthalála (1Kor
2,2) minden napon bűneink eltörlését és a bűnbocsánatot
jelenti (Jn 8, 11). 

(Tőkés István)
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Ü n n e p e i n k

Az ünnepek az idő minősített alkalmai. Minősített
alkalommá Isten jelenléte teszi az időt, vagy így is 
mondhatjuk: Isten jelenléte tesz ünneppé egyes napokat.
Ünnep lett Ábraháméknál, amikor a három angyal 
meglátogatta őket (1Móz 18), Mánóah házában, amikor
ugyancsak angyal jelent meg nekik (Bír 13), és ünneppé
lett az az este is, amikor a Megváltó személyében jött
Isten a földre (Lk 2). Az ember talán az isteni meg-
látogatásokat akarta mechanikussá tenni és biztosítani az
ünnepek naptári kijelölésével. S az nem is rossz, hogy
vannak olyan napok az év folyamán, amikor készülünk
„az Úr érkezésére”. A baj akkor van, amikor a külsőségek
megemésztik a tartalmat, s az ünnep lényege, az Istennel
való találkozás marad el – ilyenkor ünnepeink szükség-
szerűen üresek maradnak. Az ünnepeknek, mint napok-
nak ugyanis önmagukban semmi értelmük nincs Isten
nélkül. Ő tölti meg tartalommal azokat.

Persze az ember igényéhez tartozik a munkától való
megpihenés, amikor a hétköznapok teherhordozása
között megállhat, s munkája gyümölcsét élvezheti. 
Az ünneplés, a munkától való megpihenés során
fölelevenedik a kapcsolat családtagokkal, barátokkal,
fontossá válnak azok, akik esetleg hosszabb ideig 
mellőzöttek voltak. 

Az 1Móz 1,14 beszél megkülönböztetett időkről,
amelyek Isten teremtési rendjébe tagolódnak: „Legyenek
világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt és
éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek,
napoknak és esztendőknek”. Az itt szereplő héber szó
egyszerre jelenti az ünnepi időket, a kijelölt időket és a
kijelölt helyet, a találkozás helyét. Vagyis a kijelölt időnek
találkozás idejének is kell lennie: Isten és ember, ember és
ember találkozásának. Ettől lesz ünnep. Nem a naptár,
hanem a minősített találkozás tesz ünneppé egy napot.

Izráel népe számára minden ünnep prototípusa a
szombatnapban van kiábrázolva, amiről azt mondja Isten:
„Tartsátok meg szombatjaimat, mert jel ez köztem és
köztetek nemzedékről nemzedékre” (2Móz 31, 13). 

A szombatot nem törölte el Jézus, hanem betöltötte. 
Úgy, hogy szombatnapon Ő is „elment a zsinagógába”
(Lk 4,16), és tanította, hogy nem az ember van a 
szombatért, hanem a szombat (az ünnep) az emberért 
(Mk 2, 27) – Isten dicsőségére. Jézus megtartotta a Páskát
is tanítványaival együtt, és azt is maradéktalan teljességre
vitte: Ő maga lett a „páskabárány”, aki megöletett a világ
bűneiért. 

Mi, keresztyének nem a szombatot, hanem „a hét
első napját” (Lk 24, 1), az Úr Jézus feltámadásának
napját, a vasárnapot, pontosabban az „Úr napját” (Jel 1, 10)
ünnepeljük. Vasárnapi ünneplésünk segít abban, hogy
„egyre tisztábban lássuk Isten jótéteményeit, melyekkel
szüntelen eláraszt bennünket. Mert az ilyen elcsendesedés
és elmélkedés formál és tisztogat bennünket, segít Isten
jóságának jobb megértésére és arra indít, hogy azután 
hétfőn és a hét többi napján háládatosságban éljünk
Előtte” (Kálvin). 

Mindenképpen az Úré az idő, s Ő megengedi, hogy
azt a keresztyén szabadság határai között beosszuk,
részekre tagoljuk, egyik napot a másiktól megkülön-
böztessük, vagy mindegyiket egyformának tartsuk 
(Kol 2, 16-17). Annyira az Úré az idő, hogy üzenete
szerint az örökkévalóságban a mostani idő „többé nem
lesz” (Jel 10,6). Ezt a mostani időt pedig „ímé, kegyelem
idejévé” (2Kor 6,2) akarja formálni mindenki számára.

A nyári bibliAi  gyermektáborról

Mint minden évben, az idén is szervezünk gyülekezetünk általános iskolás korú hittanos gyermekei számára

nyári tábort. Közvetlenül a tanév végét jelző „kicsöngetés” után indulunk, és 2012. június 18-tól 23-ig (hétfőtől

szombatig) leszünk Balatonlellén, ahol tavaly oly jól érezték magukat gyermekeink.

Az utazás vonattal történik. A táborban napi 3x-i étkezés lesz, a szállás pedig komfortos 

6-8 ágyas faházakban. A tágas táborhelyen foci- és röplabdapálya, pingpongasztalok kínálnak

sportolási lehetőséget, a közeli Balatonban pedig fürdőzhetünk. A bibliai tanítások, énekes-

játékos csoportfoglalkozások mellett kézműves-foglalkozások is lesznek.

Mindez – évek óta változatlan áron - összesen 20.000.- Ft gyermekenként (második vagy

harmadik testvér részére 18.000.-Ft). Jelentkezési határidő: 2012. május 15. 

Jelentkezni 10.000.-Ft előleg befizetésével lehet a Lelkészi Hivatalban. A tábordíj második

részét legkésőbb június 15-ig kérjük rendezni.

Egyházi év
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“Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről

nemzedékre” - a 90. zsoltár 1. verse alapján 
hirdette templomunkban Isten örök igéjének
üzenetét 2012. február 19-én Nemes Csaba
lelkipásztor. Zarándokok, vándorok vagyunk e
földön mindnyájan, de ha Istenhez találtunk, 
hazataláltunk. Isten nemcsak a múltban volt a mi
hajlékunk, hanem a jelenben is az, és a jövőben 
is az marad.

Az igehirdetés után Szászfalvi László
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi
Kapcsolatokért felelős államtitkára tartott előadást
Az állam és az egyház kapcsolata címmel. 

Délután 3 órakor kezdődött a Határon Túliak
Találkozója, melynek házigazdája Nagytiszteletű
Dr. Papp Vilmos lelkipásztor testvérünk volt.
Szeretetvendégség keretében került sor
ismerkedésre, bemutatkozásokra, éneklésre a
Kárpát-medence különböző részeiről Kőbányára
érkezett atyafiak között.

Az új Presbitériumról a fénykép a 2012. év első
presbiter gyűlése után (február 1-én) készült. 
Balról jobbra: Kávási Zsigmond, Feketéné Biczó Márta,
Beszterczei István, Karai Károly, Borbély Lénárd, 
Biczó Piroska, Brinyiczkiné Dr. Farkas Júlia, Benkő Ákos,
Bálint  Péter, Simon Tamás, Szilágyi-Sándor András, 
Pálfi Gergely, Szilágyi-Sándor Gabriella, Pankotai Ferenc,
Petkes Csaba, Vitáris Csaba, Földvári Marianna, 
Kincses Piroska, Makai Istvánné, Tóth István, 
Vargáné Révész Zsuzsa, Hornyák Sándor, Ludvik Mihályné,
Zombori Lászlóné, Ferencz Erzsébet, Sőtér Ilona, 
Bardócz Erika, Deák Tiborné.

A CSERKÉSZET ÉLETÉBŐL

Egy kellemes kis téli nap mivel is indulhatna jobban, mint hogy fáradtan, de annál buzgóbban kikászálódni a pihe-puha
ágyból és nekiveselkedni egy 18 km-es túrának a Pilis-Visegrádi-hegység szívében... Bizony ám, ha az ember fia cserkész, még az
ilyen feladatoktól sem bátortalanodik el! 2012. január 14-én HÉV-vel, majd autóbusszal kiértünk a hegy lábához, és indulhatott is
a nagy menet! 

Túránk elején csatlakoztunk ahhoz a 4 bátor „öregcserkészhez”, akk még attól sem riadtak vissza, hogy a szabad ég alatt
töltsék az előző éjszakát, példát mutatva ezzel az ifjabb cserkészeknek. Természetesen kint alvásuknak van egy fontos célja. 
Idén szeretnék meghódítani a kontinentális Európa legmagasabb hegyét a franciaországi Mont Blanc-ot.  Cserkészet nem áll meg
még 30 év felett sem - ez egy életforma, amely egész életen át tart, azoknak, akik azt komolyan veszik.

A túra elején még mindenki kicsit szédelegve a reggeli álomtól bandukolgatott egymás után. Na, de fél órával később már
beindult az élet, s a legjobb történetek, vicc-mesélések közepette hódítottuk meg a térséget! Néha egy-egy meredekebb lejtőn
egymást segítve lépkedtünk, s közben a gyönyörű panorámát csodáltuk, amit valljuk be, nem látunk ám mindennap! A kirándulás
végére mindenki érezhette végtagjaiban a túra hatását

Így töltöttünk csaknem 8 órát, a szmogos zajos várostól távol, a friss kristálytiszta levegőn, mely során mindenki 
felejthetetlen élményekkel gazdagodott!
Túra adatai: - Megtett távolság: 18 km

- Útvonal: Szentendre-Visegrád- a sárga és kék jelzésen
- Létszám: 12 fő
- Résztvevők: a kőbányai 318. sz. Méliusz Juhász Péter Cserkészcsapat és a Soroksári Cserkészcsapat tagjai

Szitás Hajnal Tünde
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"Édes anya, édes apa! 
Mondjátok csak, mi a haza? 

Tán e ház, amelyben vagyunk? 
Amelyben mindnyájan lakunk: 

Ez a haza?" 

"Nem, gyermekem, ez csak házunk, 
De amit itt körül látunk, 
Merre földeink terülnek, 

Merre kertjeink feküsznek: 
Ez a haza! 

Minden, amit a szem belát, 
Itt e föld, mely kenyeret ád, 

E folyók tele halakkal, 
E szőlőhegyek falvakkal: 

Ez a haza! 

Amerre a hegylánc kéklik, 
Merre a berek sötétlik, 
Merre a róna kanyarul, 

Melyre a kék ég leborul: 
Ez a haza! 

Hol egykor őseink laktak, 
Itt csatáztak, itt mulattak, 
Ahol a határt ők szabták 

S örökségül reánk hagyták: 
Ez a haza! 

Ahol csontjaink porladnak 
S mindig a földben maradnak, 

Ahová bennünket tesznek, 
Midőn egyszer eltemetnek: 

Ez a haza! 

Ez a föld, mely drága nekünk, 
Melyet legjobban szeretünk, 

Ahová, bármerre járunk, 
Mindig vissza-visszavágyunk: 

Ez a haza!"

Majthényi Flóra

Mi a haza?

“Akit magyarnak teremtett
az Úr Isten és nem

fogja pártját nemzetének
- nem derék ember”

Gróf Széchenyi István

Ünnepeink közül kiemelkednek történelmi ünnepeink, 
amelyek nem egyházi jellegüek ugyan, de alkalmat szolgáltat-
hatnak az Ige hirdetésére. A történelmi ünnepek valamilyen 
sorsfordító jeles napnak az emlékére maradtak fenn, amelyekben
meglátogatta Isten népünket. Nemzeti ünnepünk március 15-e, 
a szabadság napja, melyen a Habsburg elnyomás elleni 1848-as
forradalomra és szabadságharcra emlékezünk.

V I L Á G O S S Á G O T !
címmel hallgathatjuk meg

Réti Árpád színművész

előadásában Petőfi Sándor

legismertebb verseit

2012. március 10-én (szombaton)

18 órai kezdettel a Nagyteremben.

(190 évvel ezelőtt, 1823. január 1-én született Petőfi Sándor)

“Hazát kell nektek is teremnteni!
Egy új hazát, mely szebb a réginél
És tartósabb is, kell alkotnotok...”

(Petőfi Sándor: A nemzetgyűléshez 1848. június)
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BEnKŐ AnDrás

(1899 – 1959)

Polgári foglalkozása
szerint MÁV tisztviselő.
Szolgálati helye a
Nyugati pályaudvar. 
Ám szíve szerint Isten
Országának munkása.
Észrevette, hogy sok
vidékről bejáró vasúti

alkalmazott nem tud részt venni vasárnapi
istentiszteleteken. Részükre a pályaudvar
egyik helyiségében, utóbb a könnyen elérhető
Bethesda Kórházban a műszakokhoz 
alkalmazkodó bibliaórákat tartott.

Lakóhelyén, a Pongrácz-telepen, 500 erdélyi
menekültet számolt össze az 
I. világháborút követően. Sebestyén Jenő
teológiai professzor létrehozta a Kálvin
Szövetséget. Az ő munkatársaként szervezett
itt hétköznapi bibliaórákat, vallásos esteket,
nőszövetségi alkalmakat, vasárnapi isten-
tiszteleteket.

Emellett az amerikai Bridgeport és Buffalo
magyar újságjai budapesti tudósítójaként is
működött. (Cikkeivel haza akarta 
csalogatni a kivándorolt magyarokat. Ám
felvilágosították, hogy amíg a szentesi kubikos
mezítláb jár, amerikai társa ugyanazzal 
a munkával emberséges körülmények között
tud élni. Ne fárassza magát a hívogatással…)

Még halála után húsz esztendővel is nagy
szolgálatot tett kőbányai egyházának. Ugyanis
leánya, Edit 1950-ben menekülésre kénysz-
erült. Amerikában Dr. Kali Lajos magyar
lelkészhez ment feleségül. A 80-as évek végén
kétszer is hazalátogattak és templomunkban
szolgáltak. Látva az épületek akkori siralmas
állapotát, az amerikai „Teen’s Mission
International” egyházközi ifjúsági – több ezer
fiatalt mozgató – szervezet egyik 30 fős
táborát kétheti munkára ideirányították 
(ezek 15-25 éves ifjak). Keményen dolgoztak.
Az utcai járókelők ámuldoztak… 

A Názáret Ifjúsági Otthon céljára fejenként
100.- dollárt is hoztak. Esténként a 
játszóterekről a templomba hozták a
gyerekeket. Tolmács útján, meg pantomimmel,
sok énekléssel hívták őket Jézus követésére.                              

P.V.

Pógyor István

(1902 – 1953)

A kárpátaljai
Sárosorosziban szü-
letett édesanyja 15.
gyermekeként. Ottani
gyülekezeti utunk alkal-
mával megkoszorúztuk
templomi emlétábláját.
A szegény, de tehetséges gyermeket a falu
földesúrnője – a Magyar Vöröskereszt egyik
vezetője – taníttatta. A kőbányai polgári iskola
növendéke volt. 

Élete – lelkileg is, lehetőségeit tekintve is
- akkor vett nagy fordulatot, amikor a 
hírneves Mott János a Keresztyén Ifjúsági
Világszervezet (KIE) Nobel-díjas alapítója,
majd az Egyházak Világtanácsa első elnöke
Magyarországon járván megismerhette. Előbb
Németországban, majd az USA-ban íratta be
egyetemre.

Hazatérve ő lett az itteni KIE főtitkára. Az
egész országban evangelizált. Közben
Kőbányán is többször tartott előadást.
Létrehozta a hatalmas dunavecsei KIE-tábort.
(Ezt Sztálin-város alapításakor elkobozták.)
Levezényelte a legendás hírű Vas utca 2/c 
alatti 8 emelete KIE központ és templom
építését. 

Ez lett Budapest legmodernebb temploma!
A hatalmat elbitorló kommunisták arra akarták
kényszeríteni, hogy „ajánlja fel” az akkor alig 
8 éves épületet színház és színművészeti
főiskola céljára. Ő ezt megtagadta. A hírhedett
Jónás nevű bíró (hamarosan öngyilkos lett…)
12 évi börtönre ítélte. A vád: Magyarországot
az Európai Unió tagjává akarta tenni. (Ez akkor
még csak nem is létezett…) Kihallgatási
jegyzőkönyve: LB.B. 0054/1952/8. - a szám 
a szigorú titkosságra utal. 

Mivel mosolyogva fogadta az ítéletet, s a
börtönben sem tört meg, agyonverték. Ez a
kőbányai Gyűjtőfogházban történt. (Ma a
Gyűjtőfogházon az Európai Unió zászlaja
lobog!) Mindszenty bíboros titkárával feküdt
közös priccsen. Ispánky Béla Londonban 
megjelent emlékirataiból ismerjük a 
részleteket. Nagy Imrével nyugszik egy 
parcellában.   

P.V.

E M L É K E Z E T E S  K Ő B Á N YA I  R E F O R M Á T U S O K
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„Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen! 

Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében” 

(Zsoltárok 84, 5-6)

ALKALMAINK 2012-BEN
(az állandó alkalmainkon kívül a következőket tervezzük)

- február 26. Böjt 1. vasárnapja – úri szent vacsora 10 órakor a templomban
- március 2. (péntek) 18 óra Házaspárok Órája
- március 4. Bibliavasárnap
- március 10. (szombat) 18 óra Petőfi Irodalmi Est – Réti Árpád színművész előadóestje
- március 25. (vasárnap) 15 óra Kőbányai Mesterdalnokok Versenye a Nagyteremben
- április 1.           Virágvasárnap
- április 2 – 6.     Nagyhét. Nagypénteken: Passió
- április 8 – 9.     Húsvét – ünnepi istentiszteletek a gyülekezetünkben megszokott rend szerint

- május 6. Anyák napja– gyermekeinkkel köszöntjük az édesanyákat és nagymamákat
- május 13. Felnőttek konfirmációja
- május 17.    Áldozócsütörtökön 18 órakor istentiszteleten az Úr Jézus mennybemenetelét ünnepeljük

- május 20.         Konfirmáció vasárnapja
- május 27 – 28.  Pünkösd – ünnepi istentiszteletek a gyülekezetünkben megszokott rend szerint

- június 1. (péntek) 18 óra Házaspárok Órája
- június 2. (szombat) Gyülekezeti kirándulás (szatmári körút)
- június 3.            Szentháromság vasárnap
- június 10.          Tanévzáró istentisztelet a templomban
- június 18 – 23.  Bibliai gyermektábor (Balatonlelle)
- június 24.           Presbiterek vasárnapja
- július 2 -7.          Cserkésztábor
- július ?          Diakóniai hét a Dunaalmási Szeretetotthonban
- aug. eleje ?      Ifis tábor 
- szeptember 2.   Tanévnyitó istentisztelet
- szeptember 21.  Szüreti Batyus Bál (igény szerint)

- október 29 – 31. Kálvin Napok
- november 4. (vasárnap délután) Kegyeleti séta az Újköztemetőben
- december 2.     Adventi szeretetvendégség
- december 23.   Gyermekek karácsonya
- december 24.   Szentesti ünnepi istentisztelet
- december 25-26. Karácsonyi istentiszteletek

Alkalmainkra szeretettel hívunk és várunk minden Testvérünket!

T Á J É K O Z T A T Ó

Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy gyülekezetünkben 

az egyházfenntartói járulék (ajánlott) összege 2012. évben is 6.000.-Ft.
A Presbitérium évek óta nem emelt ezen az általa meghatározott összegen.

Az 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.
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KŐBÁNYAI  REFORMÁTUS  ÉLET - 2012. február
A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség tudósítója

Megjelenik negyedévente     
Felelős szerkesztő: Szilágyi-Sándor Gabriella lelkipásztor

Technikai munkatárs: Blénessy István Sándor

Amennyiben lapunk nyomdai előállítását adományiakkal támogatják a testvérek, 
egyre több kőbányai református családhoz el tudjuk juttatni azt.

„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 18 órakor istentisztelet

-    minden vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet

-    minden kedden 15 órakor Idősek Klubja

-    minden kedden 18 órakor bibliaóra

-    minden szerdán fél 3-tól istentisztelet az Újhegyi

Idősek Otthona emeleti kápolnájában

-   minden csütörtökön 18 órakor esti istentisztelet, utána imaközösség

-   szombatonként 14 órától konfirmációi előkészítő a Lelkészi Hivatalban

-   szombaton ifjúsági nap:  13 órától cserkész-foglalkozás

15 órától „kis” ifi, 16.30-tól „nagy” ifi

-    minden hónap 1. szerdáján 18 órakor presbiterek bibliaórája

-    minden hónap utolsó vasárnapján 10 órakor úrvacsoraosztás

-    kéthetente kedden délelőtt 10 órakor Baba-Mama Kör

-    Sztárai Mihály Vegyes Kar énekkari próbája szerdán 19.30-tól 

és vasárnap 11.30-tól

ALKALMAINKRA SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK

MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKET!

A lelkészi hivatal címe: 1105 Budapest, Ihász u. 15.

Telefon:  261-2205

weblapunk: www.refkobanya.hu

Fogadási idő: hétköznapokon  9 – 13 óra között
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