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K Ő B Á N Y A I

REFORMÁTUS   EGYHÁ ZI   ÉLET
A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA

M i é r t  s z ü l e t e t t  J é z u s ?
Karácsony az Úr Jézus Krisztus születésének ünnepe.

A Szentírás gazdag eseménysorozat keretében ismerteti
meg velünk Krisztus születését. Látjuk Máriának és
Józsefnek Betlehembe zarándoklását, a betlehemiek
szívtelenségét. Előttünk áll az istálló és jászlában az
újszülött Gyermek. A betlehemi mezőn angyalok adják
hírül a pásztoroknak, hogy megszületett a Megtartó
Krisztus. A pásztorok után a keleti bölcsek jönnek
tisztességet tenni a kisdednek.

Mi magunk is a lehető leggazdagabbá, az év
legkiemelkedőbb napjává akarjuk tenni az ünnepet a
családunkban. Nincs olyan ember, aki valakinek valami
ajándékot ne adna ezen a napon. Megtelik a szívünk
szeretettel és örömmel. Családtagjaink, gyermekeink
hosszú utat tesznek meg, csak hogy velünk együtt 
örülhessenek. Az ünnepi istentiszteleteken is sokkal
többen vesznek részt, mint egy közönséges vasárnap.
Olyanok is megjelennek a hívek közösségében, akik talán
egy év óta egyszer sem voltak templomban. 

Ebben a gazdag ünnepi hangulatban jogosult a
kérdés fölvetése: mi áll az egész ünnep központjában?
Miért is tartjuk ezt a gazdag ünnepet? Mindannyian
tudjuk, hogy azért, mert ezen a napon született a mi
Urunk Jézus Krisztus. Az Ő földre szállása, testet öltése,
születése az a forrás, amelyből az ünnep minden áldása
és öröme kiárad az emberi szívekbe. Úgy vélem, hogy
ezzel mindenki tisztában van. Ha a legkisebb gyermeket
kérdezzük meg: Miért ünnepeljük karácsonyt? –
meghalljuk a biztos választ: Ezen a napon született meg
Jézus Krisztus.

Egy mélyebb kérdést is föl kell azonban tennünk:
miért született Krisztus a világra? Mi célból jött ebbe a
világba? Maga Jézus ezt mondta: „Én azért születtem, és
azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az
igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én
szavamra” (Jn 18, 37). Az Úr Jézus hozzánk jövetelének
célja tehát az, hogy bizonyságot tegyen az igazságról.

De mi az igazság? Hányan tették és teszik föl ezt a
kérdést. Minél inkább elmélyed az ember az igazság
keresésében, annál inkább fenyegeti az a veszély, hogy
kétségbe esik az igazság megtalálhatósága felől. Mert
csupán rész-igazságokat találunk az emberek között,
egymással szemben álló, egymással mérkőző rész-
igazságokat, de maga az igazság homályban marad.

Jézus Krisztus pontosan megmondja, hogy mi az
igazság, amelyről Ő egész életében bizonyságot tett:
„A te Igéd igazság” (Jn 17, 17). Isten Igéje az
igazság. Isten szava, tanácsa, üzenete és kegyelme
földön élő gyermekei javára. Egy egész emberi élet sem
elég arra, hogy az Ige igazságának teljességét, minden
vonatkozását és egész gazdagságát megismerhessük.
Karácsony ünnepén emeljük fel tekintetünket Isten
Igéjének azokra a csúcsaira, amelyek éppen ezen az

ünnepen tündökölnek a legfényesebben!
Mindenekelőtt az Igének az az igazsága válik nyilván-

valóvá, hogy a világot Teremtő és fenntartó hatalmas Isten
nekünk szerető Atyánk. Számunkra Isten nem személy-
telen erő vagy üres fogalom, hanem mindenható Úr, aki
szeret, segít, ajándékoz és szól mihozzánk szent Fián
keresztül. A világ, amelyben élünk, az Ő uralma alatt él.

A mi Atyánk joggal haragudhatna ránk, mivel mi nem
szeretjük Őt igazán, parancsaival szemben engedetlenek
vagyunk, de Ő mégis szeret, és szeretetének legdrágább
jele, hogy Egyszülött Fia által megváltott a bűntől és
haláltól. Krisztust nem az igazakhoz, hanem a bűnösök-
höz, nem a tökéletesekhez, hanem a tökéletlenekhez,
nem az egészségesekhez, hanem a betegekhez, nem a
hatalmasokhoz, hanem az erőtelenekhez küldte. Ezért
született Krisztus Betlehemben az istállóban, ezért járta 
a szegény emberek útját, kereste föl a betegeket,
bűnösöket, nyomorultakat. Krisztus arról tesz bizonysá-
got, hogy Isten szeretete a mi Tőle való távolságunkat
áthidaló, bűneinket elfedező szeretet.

Ha Isten nekünk Atyánk, akkor mi egymásnak
testvérei vagyunk. Krisztus érdeméért Isten család-
tagjaivá lettünk, örökbe fogadott gyermekek.

Az Igének Krisztus által kijelentett igazsága nem akar
önmagában maradni, Krisztus gyümölcsözővé akarja tenni
a mi életünkben. Azt akarja, hogy az igazság a miénk
legyen, mi pedig az igazságé. Ezért mondja, hogy 
„mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra”.

Vajon mi az igazságból valók vagyunk-e? Milyen
személyes közünk van ahhoz az igazsághoz, amelyet
Krisztus kijelentett? Az igaz keresztyén ember Krisztus
igazságából való, abból születik újjá, abból nő ki, abból
táplálkozik és annak termi gyümölcseit. Nem elég tehát,
ha karácsonykor csak rá gondolunk Jézus születésére,
gyönyörködünk annak szépségében, arra van szük-
ségünk, hogy magunkévá tegyük a Krisztus igazságát,
befogadjuk azt a magunk életébe, és annak szolgálatára
(újra) odaszenteljük egész valónkat.

Akik Krisztus igazságából valók, hallgatnak az Ő 
szavára. Ez fordítva is igaz: minél inkább hallgatunk az 
Ő szavára, Igéjére, annál inkább az Ő igazságából valók
leszünk. 

Mit jelent a Krisztus igazságából lenni? Jelenti az
Isten által rendelt életcél egyre világosabb felismerését:
szolgálni az Ő dicsőségét és a másik ember javát.
Halálosan komolyan venni a földi életet, egyre telje-
sebben betölteni emberi hivatásunkat családban, 
egyházban, munkahelyen, emberi társadalomban, és
ugyanakkor fölkészülni a ránk váró örök életre.

Boldog az az ember, aki hallgat Isten Igéjére, mert az
az Ő igazságából való, és tudja, hogy Krisztus miért jött a
földre. Azért, hogy őt a legteljesebb, leggazdagabb földi
élettel és egykor az örök élettel ajándékozza meg. Sz-S.G.
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A D V E N T

T ú r m e z e i  E r z s é b e t :  J u l i s k a  v e n d é g e t  v á r

Közeledett karácsony szent estéje, 
s Piriék is, Juciék is vendéget vártak. Mióta
megérkezett a levél, amelyikben Piri kereszt-
mamája érkezését tudatta, s Jucinak is 
megmondták otthon az örömhírt, hogy a 
nagymama náluk tölti a karácsonyt, a két
kislány másról se tudott beszélni, tervezgettek,
versengtek, készülődtek. 

Juliskát, aki mindig harmadik volt az
együttesben, alig hagyták szóhoz jutni.
Különben is ő volt köztük a legcsendesebb, 
de mostanában, mióta Piri és Juci olyan hangos
örömmel tervezgettek, még csendesebb lett.
Miről is beszélne? Ők nem várnak vendéget.
Pedig milyen jó Pirinek és Jucinak! Milyen jó
lehet vendéget várni!

Juliska nem volt irigy 
természetű, együtt tudott 
örülni kis barátnőivel. De azért
szerette volna, ha nekik is 
levelet hoz a posta, amelyikben
egy kedves vendég jelenti be
jövetelét. Hogy ki, azt Juliska
maga sem tudta. Pedig hány-
szor kiszínezte gondolatban az
érkezését, az együtt töltött
kedves napokat. Piri és Juci
hangosan, valóságosan tervez-
gettek. Juliska csak álmodo-
zott. Azért volt még a szokott-
nál is csendesebb.

Otthon a kis Jóska és Sárika
nagyon nélkülözték a kedves meseszót. Juliska
alig törődött velük. Csak a csendben érezte jól
magát, ha nyugodtan álmai világába menekül-
hetett.

Már az iskolában sem tudott úgy figyelni,
mint máskor. A tanító néni magyaráz. Juliska
kék szeme az ablak előtti havas fákon 
kalandozik, de nem is a fákat látja. Otthon ül
gondolatban Jóskával és Sárikával, amikor
egyszerre autó áll meg a ház előtt, és
ajándékokkal megrakodva bezörget a vendég…

Csak messziről hallja a tanító néni hangját: 
- Nem úgy áll az ajtó előtt, mint kéregető. Úgy
jön, mint gazdag Király. Tele ajándékkal mind a
két keze. És mit üzen nekünk, Juliska?

Juliska összerezzen, és elpirul, amikor feláll.
Hallgat. Pedig ez soha nem fordult még elő. 

Balla Terinek kell megadnia a választ:
- Ímé, az ajtó előtt állok és zörgetek.

Szégyenkezve ül vissza a helyére. Ó, most
már figyel! Hisz a tanító néni is Vendégről,
várakozásról, érkezésről beszél. Csodálatos,
királyi Vendégről, Aki az ajtónk előtt áll, és zörget.

Juliska szeme megcsillan: Hisz akkor ő is
várhat Vendéget! Várhatja a legmagasabbat,
leggazdagabbat, ég és föld Urát! Jaj,  milyen
bűn valótlan álmokat szövögetni, amikor a
valóság ilyen gyönyörű! Mi a Piri és Juci
várakozása? Mennyivel szebb magát a Királyt,
az érkező Megváltót várni!

A tanító néni sokablakos papírházikót tesz
az asztalra, kis gyertyát gyújt benne, s kinyit két

ablakot. Az egyiken az a felírás:
„Örülj nagyon!” A másikon:
„Jön a te Királyod!” Advent
második napja van. Minél
közelebb lesz karácsony, annál
több kis ablakból árad a fény,
így ragyogja be a Megváltó
annak a szívét és otthonát, aki
ajtót nyit neki. Adventi 
koszorúról is beszél a tanító
néni, amelyiken minden héten
eggyel több gyertya ég. Ó, ilyet
Juliska köt otthon. De szép
lesz!

Alig várja, hogy elérkezzék
az este. A virágárus néni,

akinek Juliska már annyi kisebb
szolgálatot tett, örömest adott fenyőgallyakat.
Juliska kiküldi egy kicsit Jóskát és Sárikát a
konyhába, s meggyújtja az első gyertyát.
Amikor betipeg a két kicsi, átöleli őket, és
énekelni kezd velük a boldogító, szívet vidító
szent karácsonyról. Az énekszóra édesanya is
besiet, s ahogy meglátja a gyertya meleg
fényében három éneklő gyermekét, könnybe
lábad a szeme, és összekulcsolódik keze.

A kedves vendégek, akikre Juci és Piri 
várnak, jönnek és elmennek megint. Juliska égi
Vendége azért közeleg, hogy vele maradjon,
vezesse az életen át, óvja, védje, szeresse.
Hogyne ragyogna hát boldogan a szeme,
amikor már négy gyertya ég az adventi 
koszorún. Jön a Megváltó! Jön a drága Vendég! 
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Sokszor mondják rólunk, magyarokról, hogy pártos
nép vagyunk. Szinte közkeletű megállapítás, hogy a 
magyar népből hiányzik az összetartás erénye, s ez a
teher, mint valami átok lebeg fölötte. Nézzünk a szemébe
ennek a vádnak. Annyi sok erénye mellett igaz lehet-e ez
a nagy gyengesége, mondhatnánk: fogyatékossága a
magyar jellemnek? Ha a történelem tanulságait vizs-
gáljuk, azt kell mondanunk, hogy általában igaznak
mutatkozik a fenti megállapítás, mert valóban többször
megtörtént, sorsdöntő dolgokban, nemzeti létünk nagy
fordulópontjain, hogy az összetartás hiánya katasztrófába
sodorta a magyar népet. Ilyen végzetes esetek után
azonban mindig felébredt a nemzeti lelkiismeret s a 
magyar nép bűnbánó megadással fogadta a dorgálást…

A széthúzás, egyet nem értés bűne, mint nagy
kísértés ott van a jelenben is. Nem lelki alkatról, nemzeti
betegségről, hanem kísértésről van szó, ami előveheti az
egyes embert csakúgy, mint az egész népet. Fájdalom, a
rossznak igen nagy vonzóereje van a gyarló emberre. 
A veszekedés, széthúzás, a magunk igazának erőltetése
kórsággá növekedhet mimagunkban csakúgy, mint
embertársainkban. Ilyenkor dőlnek meg a legjobb
szándékok, vesznek kárba a legjobb akaratok. Az 
összetartás hiánya olyan, mint a szú: minél mélyebben
rágja be magát, annál nagyobb kárt okoz. Ezért kell 
küzdeni ellene.

Nem kell az értelmes embernek sokat magyarázni az
összetartás szükségét, előnyét. Példáért sem kell
messzire mennünk. A legszűkebb társadalmi körben: 
a családban a boldogulás alapfeltétele az összetartás. 
Ha a férj nem adja haza a keresetét, ha a nő nem tudja
azt megbecsülni, ha a gyermekek nem értenek egyet
szüleikkel: összetörik a családi élet. Ugyanígy van a 
szélesebb társadalmi körökben: az egyház, a haza, a
város csak úgy virulhat, gyülekezeti, nemzeti, polgári
életünk csak akkor erősödhetik meg mindnyájunk javára,
ha ezeknek éltető eleme: az összetartás erős bennünk.

Országunk mai csonkaságában, nemzeti szétszagga-
tottságában, népünk sanyarú állapotában szent 
kötelessége minden magyar embernek, hogy keresse az
összetartás lehetőségét és még áldozatok árán is 
megvalósítsa azt.

… Nem beszélni kell sokat a keresztyénségünkről,
inkább élni és gyakorolni azt. Az összetartás és a hűség is
természeténél fogva nem szavakat, hanem tetteket kíván.

Ezen túlmenően van még egy különös jelentősége 
a református összetartásnak. Egész történelmünk azt
mutatja, hogy a református magyarságnak különös 
missziója, küldetése van a nemzet életében. Mint
ahogyan a XVI. században a kulturálatlanság ázsiai
állapotából a református könyvnyomtatás, irodalom,
általános iskolázás emeli ki a magyar népet, úgy most is,
a jövőben is, az evangéliumtól nyert világosságot, tiszta
bölcsességet, elfogulatlan igazlátást, krisztusi szeretetet
elsősorban a nemzet életének a szolgálatába állítja a
magyar reformátusság. Csak az Isten Igéje adhat az
embernek józan tárgyilagosságot, elfogulatlan igazlátást,
a közös érdek felismerését, az egyetakarás, összetartás
nagyszerű képességét és erejét. Mi pedig a Biblia népe
vagyunk, legelső, közvetlen forrásból meríthetjük ezt az
erőt. Mindazok, akik valóban élnek is az Isten Igéjével.
Annyi erőnk lesz, amennyit Istentől elfogadunk. Ez pedig
hatalmas erő. Nem állhat ellene senki és semmi. Ilyen
nagy erőnek a birtokában pedig kötelességünk, hogy
összetartsunk; ne egymás ellen, hanem együtt, a jobb
jövendőért, egyházunk, hazánk, városunk felvirágoz-
tatásáért, mindnyájunk boldogulásáért harcoljunk. 

Az összetartás olyan, mint a kőszikla. Lehet rá
építeni. Jövendőt, boldogságot, jólétet, megelégedést.
Kőbányai Reformátusok! Legyünk összetartók! Tartozunk
vele önmagunknak, egyházunknak, felebarátainknak,
testvéreinknek, a magyar hazának.  

(Hatolkay Kázmér 1930. decemberében, a Kőbányai Reformá-
tus Egyházi Értesítőben megjelent írásának rövidített változata) 

R E F O R M Á T U S  Ö S S Z E T A R T Á S

L É L E K É P Í T Ő  T Ö R T É N E T
Neil  Hopkins:  Az ötvös tüze

Egy csapat nő a Bibliát tanulmányozta együtt. Mikor elérkeztek Malakiás könyvéhez, a 3. fejezetben találkoztak egy verssel,
amely ezt mondja: „Ahogyan leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint
az aranyat és az ezüstöt” (3.v.) Ez a vers teljesen lenyűgözte az asszonyokat, és azon gondolkodtak, hogy vajon mit fejez ki ez az
állítás Isten természetéről. Egyikük felajánlotta, hogy utána néz, hogyan tisztítják az ezüstöt, és majd a legközelebbi alkalmon
megosztja a többiekkel. 

Azon a héten ez a hölgy felhívott egy ötvöst, és megbeszélte vele, hogy elmegy megnézni munka közben. Nem említette neki,
hogy milyen célból akarja megnézni, azon túl, hogy egyszerűen kíváncsi a tisztítási folyamatra.

Miközben az ötvöst nézte, a férfi megfogott egy darab ezüstrudacskát, tűz fölé emelte, és hagyta, hogy felmelegedjen. 
Közben magyarázta, hogy ahhoz, hogy az ezüst tiszta legyen, a tűz kellős közepébe kell tartani, oda, ahol a lángok a 
legmelegebbek, hogy a szenny kiégjen belőle. A nő elgondolkodott a képen, amint Isten egy ilyen forró helyen tart bennünket,
aztán felelevenítette az igeverset: „leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt”. Megkérdezte hát a férfit, hogy igaz-e, hogy az 
ötvösnek a tűznél kell ülnie az ezüsttisztítás teljes ideje alatt. Az ötvös igennel válaszolt, és elmagyarázta, hogy nemcsak ott kell

ülnie és tartania kell az ezüstöt, de a szemét is
rajta kell tartania egész idő alatt. Mert ha az ezüst
a kelleténél akár csak egy perccel is tovább marad
a lángok között, megsemmisül.

A nő egy ideig csendes volt. Majd megkérdezte:
„Honnan tudja, hogy mikor teljesen tiszta az
ezüst?” Az ötvös mosolyogva válaszolt: „Ó, az
nagyon egyszerű: amikor látom magamat benne!”
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Immár második alkalommal rendeztük meg a szüreti batyus bált.
Október 11-én szép számmal gyülekeztünk egybe, hogy 
örvendezve, vidámsággal töltsük együtt az estét. 
A  2. Kőbányai Református Jótékonysági Szüreti Bálon - a 
tavalyihoz hasonlóan - a Biankó Zenekar gondoskodott a talpalá-
valóról, a Koccintós Táncegyüttes pedig néptánc bemutatót tartott.
A tombolából befolyó összeget a templom téli fűtésére fordítjuk.
“Megvan az ideje a sírásnak,

és  megvan az ideje a nevetésnek.

Megvan az ideje a gyásznak,

és megvan az ideje a táncnak.” (Préd 3,4)

A M I  V O L T . . .
A reformáció hónapjában, október 29- 30- 31-én tartottuk a gyülekezetünkben már 

hagyományossá vált KÁLVIN NAPOKAT. Megemlékeztünk a reformáció vívmányairól,
felevenítve Luther Márton, Kálvin János életét, munkásságát. A Sola fide (= Egyedül hit által),

Solus Christus (= Egyedül Krisztus által van üdvösségünk), Sola Scriptura (= Egyedül a

Szentírás hitünk és életünk zsinórmértéke), és mindezért Soli Deo Gloria (= Egyedül Istené

a dicsőség) - ma is református hitünk meghatározó tételei.
Ifjú konfirmandusaink előadását “Ha a Biblia lenne a mobilom” cimmel láthattuk. Jó

lenne, ha a Bibliánkat mindig magunkal hordanánk, mint a mobilunkat, visszafordulnánk érte, 
ha otthon felejtettük, az igékre úgy néznénk, mint a nekünk érkezett sms-ekre, és vészhelyzet
esetén a Bibliánkat vennénk elő elsőként. A térerő miatt nem kell aggódnunk, ugyanis Jézus
Krisztus kereszthalálával megteremtette a 100 százalékos lefedettséget az egész földön, 
és kiontott vérével aláírta azt a szerződést, mely örökre szól, és állja minden számlánkat, így
ingyenesen hívható.

Október 30-án Dr.Fejér Tibor főorvos úr tanulságos előadását hallottuk a testi és lelki betegségek összefüggéséről.

450 éves  a  Heidelbergi  Káté

Hitvallásaink mindig szükségből és céllal íródtak. Szükségből, mert a hitre jutott ember számára fontos, hogy 
megvallja: kiben hisz, s legyen miből erőt merítsen, amikor hite miatt támadások érik. Céllal, mert a hitben élő egyén
és közösség szeretné, hogy a hit által kapott áldás és boldogság másokhoz is eljusson.

Hitvallásaink a Szentírásban gyökereznek, a Szentírás tanítására épülnek és mintegy el is igazítanak, térkép
gyanánt szolgálnak a Szentírás csodálatos világában. Hitvallásaink arról is tanúskodnak, hogy a hit nem magánügy,
még akkor is, ha személyesen valljuk meg. Mi magyar reformátusok együtt valljuk meg az ősi hitet a többi felekezettel,
amikor az Apostoli Hitvallást mondjuk. A Heidelbergi Kátéval és a II. Helvét Hitvallással a világ reformátusságához való
tartozásunkat fejezzük ki. 

A Heidelbergi Káté a református egyház alapvető hittételeit tartalmazza. Szerzői Ursinus Zakariás és Olevianus

Gáspár, református hittudósok, akiket III. Frigyes pfalzi választófejedelem azzal bízott meg, hogy a Biblia alapján
írjanak olyan népkönyvet, amelyből minden református hívő tisztán és igazán megismerheti a keresztyén vallást. A káté
(kérdés-felelet formájában írt tanító könyv) 1563-ra Heidelbergben készült el. Magyar nyelvterületen is hamar 
ismertté vált. A szatmárnémeti nemzeti zsinat 1646-ban kánonilag kimondta, hogy a Heidelbergi Káté „mindenütt 

megtartassék és taníttassék”. Magyar nyelven először 1577-ben jelent meg Pápán, Huszár Dávid nyomdájában. 
Alább Bódás János a Káté 400 éves évfordulójára írt versének részletét idézzük:

A LÉNYEG BENN RAGYOG!

Négyszáz év óta szól, ihlet, vezérel
e szent konfesszió.
Ebben mutatkozott be a világnak
a reformáció.
Pápa, császár, polgár, vagy a szegény pór,
akárki! – hadd vegye!
E hitvallás a református lélek
fenséges névjegye.
A teljes Igét úgy fogja magába,
mint a folyót a part,
s aki magát bátran sodrára bízza,
az biztos célba tart.
Úgy tükrözi az élő kijelentést,
mint harmat az eget,
s a bűnös ebből megértheti tisztán:
az Isten: szeretet. 

Erőnk e hitvallás volt, s az Igével
együtt az is maradt.
Ez óvott Róma, Bécs csábjától, német
s pogány iga alatt.
Mammon, rangkórság ellen orvosságunk,
a jobbágy vigasza,
s ha szabadságért, jogért emelt zászlót, 
ez lett a támasza.
Ez volt a pajzsunk, s így maradtunk mindig
hívek és magyarok.
Nem kábított el bigottság, ígéret,
se tévelygő tanok.
Ebből született szép, igaz kegyesség,
tisztes családi kör,
hű, áldozatos munka, mely jutalmat
sosem várt senkitől,
hasznos tudomány, mit egy cél hevített:
a nép, a köz java,
s e hitvallás emlőjén nőtt közösség
így lett a föld sója.

Neveljen ez ma is. Benn dönthetetlen
tiszta lényeg ragyog,
s megbízható, akár a nap az égen,
s az állócsillagok.

Hadd igazodjunk hozzá, mint az ősök
nagy nemzedékei,
s a nép, az élet, a lélek javáért
úgy tudjunk küzdeni.
Egy új világ van most is épülőben,
de jaj, ha nélkülünk!
Úgy lesz igazabb, ha hittel és tettel
mind beleépülünk.
Merjünk álmodni szép jövőt,miről még
a nyelv most csak dadog,
hadd áldják Istent alkotó hitünkért
jövendő századok!
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Nagytiszteletű Egyházmegyei Közgyűlés!

Napirend előtti felszólalásra általában csak fontos,
nagy horderejű kérdésekben szokott szót kapni a 
felszólaló. Én most mint Pankotai Ferenc református
magyar szeretném szívetekre tenni azt az ügyet, amiért
szót emelek.

Különböző ügyekben elég régen járom az országot,
főképp a Dunántúl területén fordulok meg sokszor, 
és ilyenkor egy-egy ottani templom jelenti azt a helyet,
ahol vasárnap meghajthatom fejem az Úr előtt. Elég sok
tapasztalatot szereztem Református Egyházunk erózió-
járól (üres templomok pl.: Köveskál; vagy lelkipásztorok
válásai, öngyilkosságok, hogy zsinatunkról mi a vélemé-
nyem, azt le sem írom, el sem mondom). Ami a 
legnagyobb megdöbbenést okozta számomra, 
hogy nagyon sok gyülekezetben ülve imádkoznak. 

Konfirmációm alkalmával Édesapám azt 
mondta: „Fiam, most már magad felelsz Isten előtt 
mindazokért, amiket teszel, vagy nem teszel. 
Ha úgy érzed, vétkeztél, állj meg Előtte, hajtsd le 
a fejed, mondd el Neki, amit vétettél, és kérd bocsánatát!”
Nem azt mondta, hogy ülj le, netán heveredj le, hanem
„állj Elé”!  Aki föláll, meghajtja fejét, az már lelkében
érzi, hogy milyen mérhetetlen nagy Úrhoz szólnak a
szavai. Sok eseményt tudnék felsorolni ennek kapcsán,
gondoltam, egyszer majd csak elmúlik. Mert igen sok
helyen ülve imádkoztak, ám látván, hogy én fölállok, a
gyülekezet is követte példámat és fölállt. Az emberekben
tehát benne van az, hogy őseik magatartását hogyan kell
követni.

Kedves Gondnok Testvéreim! Ugyan melyikőtök
megy be úgy az igazgatójához, hogy ledobja magát egy
fotelbe, és elmondja, hogy dirikém, kellene egy kis
emelés…

Kedves Lelkipásztor Atyámfiai! A kezetek egy
intésével tudjátok a gyülekezetet felállítani, majd jelezni,
hogy foglaljon helyet. 

Nem akarok teológiai vitába bocsátkozni, sem a mai
napot erre szánni, én is elolvastam a jelentéseket: szépek,
gondosan kimunkáltak, kb. 10-15 éve mindig
ugyanezeket olvasom, mi mennyi hány db, hány Ft, 
hány óra stb. Jó lenne egyszer lényeges dolgokról is
beszélni, hogy ez a nyugati métely, amely református
szép létünket egyfajta szétesés felé kormányozza,

Egyházunk falain kívül maradjon. Vagy lehet, hogy
unokáink már búcsúcédulákat fognak árusítani, esetleg
zsinatunk úgy dönt, hogy lelkipásztoraink egyneműek
házasságára is kérjék Isten áldását, esetleg homoszexuális
lelkipásztor is szolgálhat? Talán ideje lenne ébresztőt
fújni!

Én nem tudom, hogy egyházunk eróziója indult meg
előbb, és annak csak következménye ez a pongyola 
imádkozás, igehallgatás, vagy éppen ezekkel indult meg
az. Talán nem most mondtam volna el ezeket, ha nem 
lettem volna hivatalos a Benkő István Református
Általános Iskola jubileumi ünnepségére, ami 
külsőségeiben nagyon szép volt, méltató beszédekkel,
eredmények felsorolásával, - és azzal a szörnyű élmén-
nyel, hogy többszáz gyermek ülve imádkozott, talán csak
ketten álltunk: az imádságot mondó Esperes úr és
jómagam. Balogh Zoltán nagytiszteletű úr – aki most 
miniszterként is szolgál – sem tartotta fontosnak, hogy
példát mutasson. 

Mondjátok meg, atyámfiai, én és a hozzám hason-
lóak vagyunk őskövületek, akik kiveszünk előbb-utóbb,
mint a dinoszauruszok, vagy valóban szükséges vissza-
térni őseink liturgikus rendjéhez? És ha igen – ahogy én
ezt hiszem -, akkor most mondom: úgy készüljünk az
esedékes tisztújításokra, hogy olyan elöljárókat
válasszunk, akik az ősök szigorúságával tudják a jövő
nemzedékét újra a helyes útra terelni.

Látszólag kis dolog, amiért szót emelek, és hallom is,
mint már annyiszor, az ellenérvet: Isten nem olyan 
kicsinyes, hogy arra figyeljen, hogy hogyan imádkozunk.
Erre két dolgot tudok mondani: hitünk egyik alapja az
imádság, embert formáló ereje van a körülményeinek is.
A másik nagyon ismert: az Úr levettette Mózessel a saru-
ját, mondván, megszentelt föld, ahol állsz. Nem Istennek
volt az fontos, hogy levegye, Mózes számára volt fontos,
hogy átérezze, Ki az, Aki szól hozzá. 

Atyámfiai! Templomunkban megszentelt földön
állunk mindannyian! Nagyon jó lenne, ha ezt mindenki
tudná, átérezné és a jövő nemzedékét így nevelné.
Budapest, 2013. október 5.

Pankotai Ferenc 
református magyar

Amikor imádkozunk, akkor Istennel beszélünk.
Köszönjük szépen Pankotai Ferencnek, gyülekezetünk
Főkurátorának, hogy az Egyházmegyei Közgyűlés
figyelmét is felhívta arra az el nem hanyagolható, és 
részletkérdésnek egyáltalán nem nevezhető körülményre,
hogy mi, emberek mindenkor töredelmes szívvel,
alázatos lélekkel (Zsolt 51, 19), Örökkévaló Istennek
maximális tiszteletet adva kell imádkozzunk (Zsolt 29, 1-2;
Zsolt 68, 35). A farizeus és vámszedő példázatában Jézus
az utóbbit állítja elénk követendő példaként: 
„A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az

égre emelni, hanem mellét verve így szólt: Isten, légy

irgalmas nekem, bűnösnek” (Lk 18, 13).           (a szerk.)
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fertősalmási
BALOGH ALBIN

(1846 - 1915)

A kőbányai egyházközség
nagynevű és sokoldalú
szervezője, Dr. Beretzky
Endre, miután 1900 kará-
csonyán megtarthatták az
első istentiszteletet, Isten
iránti hálaadással írja le a
másfél évtizeden át tartó
munkálatok történetét. Még
az úrasztala felszereléséről is
leltárt készít.

Első helyen szerepel a
legfontosabb: a kehely fedéllel.
Még a feliratot is megörökíti:
„A kőbányai református hívek

részére tartott első istentisztelet emlékére – fertősalmási

Balogh Albin”. Az Úri szent vacsora szereztetési igéje is
olvasható rajta.

Ki lehetett Balogh Albin? Már a keresztneve is sokat-
mondó: „fehér, nemes barát”. A névadó Fertősalmás a
mai ukrán-román-magyar határ oldalára eső zsákfalu.
Egy kb. 500 méteres út vezet oda. Egyik oldala Románia,
másik oldala Magyarország, és a falu Ukrajna. Ez 
azonban már Trianon „bölcseinek” „mesterműve”. Ottani 
szolgálataim alkalmával különös hangulat fogott el. 
A lakosság 90 %-a munkanélküli – ám mindenki megél. 
A templom telítettsége – a mínusz 3 fok ellenére – egész
héten át 90 %-os volt. Balogh Albin azonban nem itt
született. Elődeinek egy része hányt-vetett református
lelkész volt. Ám egyik nagybátyja gróf Széchenyi István
orvosa két évtizeden át.

Maga Balogh Albin Kőbánya rendőrkapitánya, az
Állomás u. 26. építője és lakója. Ő adott helyet éveken át
az istentiszteleteknek. Vagyonos és nagyszívű lehetett.
Kezdettől a Templomépítő Bizottság tagja. Saját pénzén
csináltatta a Mózes-padokat, a teljes szószéket és az
úrasztalát 2000 aranykoronáért. Tehát a templomépítés
összköltségének mintegy 5 %-át ő állta!

Sokáig hiába kerestük élete adatait. Sírját pesti
temetőkben nem találtuk. Az anyakönyv néma maradt.
2012-ben Pomázról jelentkezett Könczöl Dánielné 
presbiter és helytörténész. A Balogh család sírboltja a
pomázi református temetőben található. Fiatalon meghalt
felesége ottani születésű. Így szülei hamvai mellé került.
15 évesen elhunyt Irén leánya szintúgy. Őket követte ő
maga 1915-ben. 10 évvel később fia, Zoltán, majd 1940-
ben az addig élt Eta leánya. Végrendeletében meghagy-
ta, hogy a családi sírboltot a pomázi református 
egyházközség gondozza.

Nekünk az maradt, hogy ha feltekintünk a szószékre,
gondoljunk nagylelkű és nagyszívű elődeinkre is! Mennyi
mindent köszönhetünk nekik. S kövessük példájukat.

A család címere a szószék alján látható. A pomázi
egyházközségnek pedig köszönjük, hogy a közelmúltban
felújították a Balogh-család kriptáját.               

P.V.

HAJTS

LAJOS

(1866 - 1933)

Templomunk kijáratá-
nak három színes
ablaka őrzi Hajts
Lajos tábornok emlé-
kezetét. Ám nem
katonai rangja okán,
hanem a Bethlen
Gábor Szövetség élén
végzett tevékenységéért. Ő maga evangélikus.
(Templomuk elkészültéig 2 évtizeden át itt tartották isten-
tiszteleteiket.) A Szövetség olyan protestáns értelmisé-
giek együttműködésének adott keretet, akik a magyar
nép és ezen belül a protestánsok kulturális és szellemi
felemelkedését tűzte ki célul. Erre utal az egyik színes
üvegtáblán szereplő igei felirat is. 

Hajts Lajos és családja a Halom utcában lakott az
ottani iskola közelében. Sírboltjuk az Újköztemetőben
található. Bár „színesfémgyűjtők” megcsonkították, de
sérülten is hirdeti az ott nyugvók egykori életprogramját:
„Istennel a hazáért”, vagy ahogy a kuruc zászlókon volt
olvasható: „Pro patria cum Deo”.

Trianon után a Térképészeti Intézet igazgatója volt. 
A térképészet pedig nem csupán mérnöki munka, de
művészet is. Gondolkodását – mint az ország egész
lakosságáét – Trianon sújtotta. Elrabolták az ország
kétharmadát, a népességnek is ilyen hányadát. Nem
beszélve a természeti és az épített örökség terén okozott
kárról. Néhány vezérférfiú – köztük Hajts Lajos – viszont
Franciaországon akart bosszút állni Trianonért. Ha tervük
sikerül, Franciaország megrendül. Ám nem hogy nem 
sikerült, de az egyik résztvevő ügyetlensége miatt a 
csoport egy hét alatt lelepleződött. A Térképészeti
Intézetben 29.000 darab ezerfrankost készítettek, 
s ezeket akarták beáramoltatni a francia gazdasági
életbe. Csupán egy sokadrangú személy volt kapzsi. 
Ő egy holland bankban „saját szakállára” beváltott egy
ilyen bankjegyet, s azonnal lelepleződött…

A korabeli Révai Lexikon érezhető szimpátiával
ismerteti az ügyet. „Frankhamisítási per. Egyike a legtöbb
port felkavart és legnagyobb politikai jelentőségre
emelkedett bűnügyeknek. A világháborút követő években
– 1925-26 – Windischgrätz Lajos herceg Magyarország
leggazdagabb és legelőkelőbb földbirtokosainak egyike,
volt miniszter, és Nádosy Imre országos rendőrfőkapitány
hamis francia ezerfrankosok gyártására szövetkeztek
avégett, hogy anyagi eszközöket szerezzenek eddig
ismeretlenül maradt, valószínűleg Magyarország külföldi
ellenségei ellen irányuló hazafiasnak tartott politikai
törekvéseik elősegítésére…”

Hajts Lajost nyugállományba helyezték és egy évre
ítélték el. A herceg 4 évet kapott. Elképzelhető, hogy az
ország népével együtt a kőbányai presbitérium is 
szimpatizált az érintettekkel. Erre utal az üvegek 
elhelyezése. Minden be- és kilépő tekintete ráeshet.

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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Ü N N E P I  A L K A L M A I N K
„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy

örömet, mely az egész népnek öröme lesz:
Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr

Krisztus, a Dávid városában” (Luk 2, 10-11)

- December 1-én (advent első vasárnapján) délután 3 órától kerül megrendezésre az ADVENTI
SZERETETVENDÉGSÉG. Egy csésze meleg tea és sütemény mellett advent jelentőségéről, 
az adventi várakozás áldásairól beszélgetünk, adventi énekeket énekelünk. De lesz játék és
tombola is. Szeretettel várjuk gyermekeinket szüleikkel, testvéreikkel együtt!
- December 6-án (pénteken) 18 órától házaspárok adventi találkozóját tartjuk.

- December 21-én (szombaton) 18 órától KARÁCSONYI HANGVERSENYT ad templomunkban 
a Pataky Női Kar és a Canzone Leánykar. Vezényel: Fazekas Ágnes

- December 22-én (advent 4. vasárnapján) a 10 órakor kezdődő családi istentiszteleten
óvodásaink karácsony ünnepi műsorát tekinthetjük meg.

- Iskolás gyermekeink és ifjaink karácsonyi ünnepségére december 22-én (vasárnap) 
15 órakor kerül sor a Nagyteremben.

- Szenteste (december 24-én) 15 órakor karácsonyi istentiszteletet tartunk.
- Karácsony I. napján (december 25-én) ünnepi istentiszteletek lesznek a templomban 

Úri szent vacsorával fél 9 és 10 órai kezdettel.
17 órától esti istentisztelet a Nagyteremben.

- Karácsony II. napján (december 26-án) vasárnapi rend szerint három istentiszteletet tartunk: 
fél 9, 10 és 17 órától. Az Úr szent asztalát 10 órakor terítjük meg.

- December 31-én (kedd) 17 órától óévi istentisztelet
- Január 1-én (szerda) 10 órakor újévi istentisztelet 

ISTENTŐL GAZDAGON MEGÁLDOTT  KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BÉKÉS,  BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK

MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK!

T Á J É K O Z T A T Ó

Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy gyülekezetünkben az egyházfenntartói járulék
(ajánlott) összege 2013. 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.

„Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét,
hirdessétek tetteit a népek közt!” (Zsolt 105, 1)

M E G H Í V Ó

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a 

2013. december 15-én (advent 3. vasárnapján) délelőtt 10 órakor kezdődő

Ü N N E P I  H Á L A A D Ó  I S T E N T I S Z T E L E T Ü N K R E ,

melyen a Budapest-Kőbányai Református Gyülekezet hálát ad Istennek 

a templom színes ólomüveg ablakainak felújításáért.

Ünnepségünket szeretetvendégség követi.    

a Presbitérium
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KŐBÁNYAI  REFORMÁTUS  ÉLET - 2013. 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 csütörtökön 17 órakor esti istentisztelet, utána imaközösség

-    minden szombaton 14 órától konfirmációi előkészítő

15 órától ifjúsági foglalkozás

-    minden hónap 1. csütörtökén 18 órakor presbiterek órája

-    minden hónap utolsó vasárnapján 10 órakor úrvacsoraosztás

-    minden második kedden 10 órától Baba-Mama kör

-    énekkari próba: a vasárnap délelőtti istentisztelet után 

és szerdán 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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