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K Ő B Á N Y A I

REFORMÁTUS   EGYHÁ ZI   ÉLET
A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA

Jézus Krisztust nem bejelentés nélkül és nem váratlan
vendégként küldte közénk Isten. Hosszú évszázadok óta
készítgette már az Ő útját a próféták egyre világosabban 
csengő szaván át. És amikor immár a küszöb előtt volt a nagy
esemény, Jézus Krisztus megjelenése, akkor utoljára még egy
ótestamentumi szabású prófétát küldött el Őelőtte Isten, hogy
legyen néki hírnöke, követe, út-
egyengetője. Az ó- és újtestamentumi
világ határmezsgyéjén prédikáló
próféta Keresztelő János volt.

Az ő szolgálatát nagyon érdekes
képpel szemlélteti az Ige. Abban a
régi keleti világban szokás volt, hogy
amikor valamelyik király elment
meglátogatni egy tartományt vagy
egy várost, előbb megjavították,
megtisztították az odavezető utakat,
hogy késedelem és akadályok nélkül tudjon a király
megérkezni. A gödröket, a vízmosta mély árkokat betöltötték,
a torlaszokat elhordták, a kanyargós utakat átvágták, a hepe-
hupás, göröngyös utat elsimították. Keresztelő János 
szolgálata az volt, hogy egyengesse az érkező Krisztus útját a
nép szívéhez. 

Azóta is mindig úgy volt és úgy lesz, hogy Jézus Krisztus
előtt hírnökök jártak és járnak, akik „egyengetik az Ő
ösvényét”. Minden igehirdetés, bizonyságtétel, keresztyén
tanítás akkor tölti be jól a küldetését, ha a Keresztelő János
lelkületével hangzikel:„utánam jön az, aki nagyobb nálam”,
„Néki növekednie kell, nékem pedig alább szállanom”.

Ilyen adventi útegyengető lelkülettel szeretném én is átad-
ni a következő gondolatokat. Jézus Krisztus közeledik feléd
is, kedves Testvérem, de nem könnyű az útja hozzád. Sokféle
torlasz emelkedik Előtte a szívedben. Sokféle akadályt kell az
útból elhárítani, hogy végre igazán megérkezzék hozzád.

A mi Istenünk közeli Isten akar lenni, nem messziről akar
fegyelmezni és kormányozni. Közelről akar veled beszélget-
ni. Ez a velünk közelről beszélgető Isten: Krisztus. Nemcsak
beszélgetni akar, de gyógyítani is, ajándékozni is, megáldani
is. Milyen borzasztó lenne, ha az el nem távolított akadályok
miatt ez a sok jó nem jutna el hozzánk.

Igénk képes formában négyféle akadályról beszél.
Próbáljuk megérteni e képek belső, lelki jelentését.
1. „minden szakadékot töltsetek fel” – völgy, árok, 
szakadék, mélység: elesettség, csüggedés, reménytelenség,
fásultság. Karácsony? Fáradt kézlegyintés. A boldogtalan
ember karácsonykor még boldogtalanabb, mint máskor.
Sokszor völgyben érezzük magunkat: valami szomorú, sötét,
kilátástalan völgyben. De egyszer csak azt érezzük, hogy

emelkedünk. Mert Valaki lehajolt értünk. Aki a legmagasabb
hegyről, a Golgota magasságából jött, hogy megtaláljon. 
A mennyek magasságából utánunk jött, és hála Neki, már
nem vagyunk olyan reménytelenek, árvák, és érezzük, hogy
lesz nekünk békés és szép karácsonyunk.
2. „minden hegyet és halmot hordjatok el” – hegy és halom:

önelégültség, felfuvalkodottság, gőg,
olyan dolgok, amelyek elválasztanak
bennünket egymástól, és amelyektől
nem látjuk meg egymást. Eddig magas
hegy voltál, észre sem vetted a
másikat, aki lent volt a bánat 
völgyében. Amerre Jézus jár, mélyre
hajolnak a hegyek és halmok. Megtanít
alászállni, nem büszkélkedni, nem
lenézni a másikat, hanem észrevenni 

és lehajolni hozzá. Szállj le arról a képzelt
„magas lóról”! Alázd meg magadat Krisztus előtt: Jöjj,
Uram, változtass meg engem is!
3. „legyen a görbe út egyenessé” – Biztosan láttunk már
gyermekkorunkban görbe nyílvesszőt. Lehetett vele célba
lőni? Ha csak egy kicsit is görbe volt, mindig elment a
céltábla mellett. Vagy gondoljunk egy olyan puskára, aminek
a csöve egy kicsit meggörbült. Mindene megvan, mégis
használhatatlan. Nos, ilyen a mi életünk is. Csak egy kis
egyenetlenség, csak egy kis meggörbült vonal ott a lelkünk
mélyén, ami egyenes kellene, hogy legyen a becsületben, a
hitben, a hűségben. Azért jön Jézus, hogy legyen az
egyenetlen egyenessé. Ott a szívünkben is igazodjon ki sok
görbe út, görbe szó, görbe cselekedet, hazugság, és egyenes
szívvel tudjuk várni Őt, Aki jön. A túlkomplikált lélek egy-
szerűvé lesz, a titkos görbe utak lezárulnak, a hamisság 
kitisztul a szívünkből. „Ha olyanok nem lesztek, mint a 
kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába”. Aki 
hajlandó a maga tettetéseiből, színészkedéseiből leegy-
szerűsödni a kendőzetlen igazság gyermeki – de ugyanakkor
mennyei! – világába, annak lesz boldog karácsonya! 
4. „legyen a göröngyös simává” – a göröngy: merev 
görcsbe keményedett út. Sok lélekhez azért nem lehet hoz-
záférni, mert görcsbe merevedett, a hozzá vezető út tele van
lelki csomókkal, göröngyökkel. Pedig a görcsbe bele lehet
halni. Karácsony előtt ki kell lazulnunk mindnyájunknak
ezekből a lelki görcsökből. Van, akinek a harag húzta 
görcsbe a szívét, nem tud megbocsátani. Van, akinél a pénz
szerelme görcsöli össze a kezét: még karácsonykor sem tud
adni, ezért nem lesz igazi karácsonya. 

Kedves Testvérem! Az Ige tisztogató, gyógyító, 
út-egyengető hatásai előtt nyisd meg a szívedet, életedet, úgy
készülj karácsonyra! Sz-S.G.

„Kiáltó hangja szól a pusztában:
Készítsétek el az Úr útját, 

tegyétek egyenessé ösvényeit: 
minden szakadékot töltsetek fel, 

minden hegyet és halmot hordjatok el,
legyen a görbe út egyenessé, 

a göröngyös simává: és meglátja 
minden halandó az Isten szabadítását”

(Lukács ev. 3, 4-6)
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M E G V Á L T Ó N K  N E V E
„Az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és ezt

mondta: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni
Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.
Fiút fog szülni, akit nevezz el JÉZUSNAK, mert 
Ő SZABADÍTJA MEG népét bűneiből” (Mt1, 20-21).

„Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek,
mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész
nép öröme lesz: ÜDVÖZÍTŐ született ma nektek, aki az
ÚR KRISZTUS” (Lk 2, 10-11)

Az első karácsonykor született Megváltónkat JÉZUS
KRISZTUSnak hívjuk. Vajon tudjuk-e, hogy ez a két szó mit
jelent a mi magyar nyelvünkön?

Jézus – héber szó – magyarul azt jelenti: Szabadító,
Üdvözítő, „mert Ő SZABADÍTJA MEG népét bűneiből”.  
A név másik tagja: Krisztus, a görög nyelvből honosodott
meg közöttünk, magyarul annyit tesz: Fölkent. (A héber
alakja is közismert nálunk: Messiás.) Az ószövetségi rend-
tartás szerint a prófétát, a főpapot és a királyt a hivatalba
lépésükkor megkenték olajjal, s ezzel eljegyezték őket
Isten emberei közé, Isten szolgálatára, ezt nevezték
fölkenésnek. Krisztus tehát az, akit Isten fölkent
főprófétánkká, főpapunkká és királyunkká. 

A két szó: Jézus Krisztus magyarul annyit tesz: Fölkent

Szabadító. Ha következetesen és mindig magyarul
beszélnénk, akkor a „Jézus Krisztus” helyett azt kellene
mondanunk: „Fölkent Szabadító”.  Vajon ezen a két 
magyar szón többet értenénk-e, mint a két idegen szón:
Jézus Krisztus?

Ám ez a név nem puszta név, hiszen kifejez mindent,
amiért jött, amit tett, és amit tesz ma is Megváltónk.
Azért küldte Őt Isten, hogy megszabadítson minket 
mindattól, ami minket Tőle elválaszt, és közösségbe 
vonjon önmagával. Jézus megszabadít attól a régi
életemtől: a bűntől és annak következményeitől, amely-
ben Istentől távol, idegenben élek. Az egész Szentírás
lényegében erről a szabadító, üdvözítő munkáról beszél,
erre hív minden embert. Krisztus nem azért jött a világba,
hogy minket kárhoztasson, benne hagyjon a bűnben,
hanem hogy üdvözítsen, és Istenhez visszavezessen. 
Ő Üdvözítő, aki az egyes embernek az Istenhez való
alapviszonyát változtatja meg, mégpedig gyökeresen és
teljesen, hogy azután az így megváltoztatott, üdvözített
embert visszaküldje a világba, a többi ember közé, ismét
csak nem a kárhoztatás, ítélgetés és pusztítás, hanem az
Istenhez való visszavezetés, az üdvözítés programjával.

Amikor az első keresztyének a Jézus és a Krisztus szót
összekapcsolták: Jézus a Krisztus -, azt úgy értették, hogy
Jézus, a Betlehemben született és Názáretben fel-
nevelkedett gyermek, a Krisztus, azaz Isten fölkentje. Azaz
a Jézus szónak az igazi tartalmát a Krisztus szó adja meg.

„Mert Őt az Atya Isten rendelte és a Szentlélekkel felkente
a mi legfőbb prófétánkká és tanítónkká, aki Istennek
titkos tanácsát és akaratát a mi váltságunk felől tökélete-
sen kijelentette; továbbá egyetlenegy főpapunkká, aki
minket testének egyetlenegy áldozatával megváltott és
az Atya Isten előtt könyörgésével szüntelenül közbenjár
érettünk; és örökkévaló királyunkká, aki minket Igéjével
és Lelkével oltalmaz és megtart.” (Heidelbergi Káté 31.
felelet).

„Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit
az Úr mondott a próféta által: „Íme, a szűz fogan
méhében, fiút szül, akit IMMÁNUELNEK neveznek” -,
ami azt jelenti: VELÜNK AZ ISTEN” (Mt 1, 22-23)

Az Immánuel név régi ismerősünk. Ma már kevésbé,
de régen gyakran használták keresztnévként, talán épp a
jelentése miatt: Velünk az Isten!

A név, mint olyan, nagyon fontos szerepet játszik a
Bibliában. Amikor valakit elneveztek, akkor a név nagyon
sok mindent elárult az illető tulajdonságairól, leendő
életéről. A név magát a személyt jelentette, lényegileg
azonos volt azzal, aki viselte. Isten karácsonyi munkájá-
nak lényege, szándéka a betlehemi jászolbölcsőben
megszületett Gyermek nevében van. A Gyermeket
Immánuel-nek nevezték, ami azt jelenti: Velünk az Isten.

Jézus Krisztus születésekor beteljesedtek a régi prófé-
ciák. Ő az adventi csúcs, mint ígéret, és mihelyt
megszületik, Ő minden ígéret beteljesedése. A szent és
örökkévaló Isten, aki megemésztő tüze lehetett volna az
Ellene fellázadt, bűnös embernek, irgalmával és
szeretetével közel jött az emberhez. 

Jézus a Krisztus a mi Immánuelünk. Benne Isten van
velünk teljesen és valóságosan. Rajta keresztül közli
magát és Rajta keresztül cselekszik velünk. 

Sokan úgy képzelik, hogy Isten felettünk van, valahol
elérhetetlen magasságokban. Mások úgy képzelik, hogy
Isten ellenünk van, mert korlátozza szabadságunkat, és
mint kíméletlen bíró szüntelen számon kéri rajtunk
kisebb és nagyobb bűneinket. Mindenfajta emberi
okoskodás, balga filozofálgatás ellenére a Szentírás egy
olyan Istenről beszél, Aki velünk van, velünk akar maradni,
és elkísér életünk mindennapjaiban. „Ne félj, mert én
veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened;
megerősítlek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával
támogatlak” (Ézs 41,10). Velünk van örömeinkben, 
mindennapi életünkben; velünk van akkor is, amikor fáj-
dalmak, megpróbáltatások árnyékolják be az életünket,
és velünk lesz halálunkban is.

Áldjon meg minket Isten, hogy ezt az értünk született
Üdvözítőt akarjuk jobban és jobban megismerni, és 
szüntelen érezzük kegyelemmel teljes, áldott jelenlétét
az életünkben! Sz-S.G.

B é k e s s é g g e l  é s  s z e r e t e t t e l  t e l j e s  

k a r á c s o n y i  ü n n e p e k e t  k í v á n u n k  

m i n d e n  k e d v e s  o l v a s ó n k n a k !
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A Z  Ü N N E P N A P O K  M E G S Z E N T E L É S E

Alig akad olyan hónap, amelyben ne kerülne sor 
egy-egy családi, egyházi vagy nemzeti ünnepre. Érdemes
tehát elgondolkoznunk azon, hogy mitől válik egy jeles
nap ünneppé, illetve hogy miként lehet rá felkészíteni
gyermekeinket?

Mi is az ünnep? Az idő minősített alkalmai az

ünnepek. Minősített alkalommá Isten jelenléte teszi az
időt, vagy így is mondhatjuk: Isten jelenléte tesz ünneppé

egyes napokat. Ünnep lett Ábraháméknál, amikor három
angyal meglátogatta őket (1Móz 18); Mánóah házában,
amikor ugyancsak angyal jelent
meg nekik (Bír 13); és ünnep-
pé lett az az este is, amikor a
Megváltó személyében jött
Isten a Földre (Lk 2).

Az ember talán az isteni
meglátogatásokat akarta
mechanikussá tenni és biztosí-
tani az ünnepek naptári
kijelölésével. S az nem is rossz,
hogy vannak olyan napok az év
során, amikor készülünk „az Úr érkezésére”, csak az a
baj, amikor a külsőségek megemésztik a tartalmat, 
az ünnep lényege, az Istennel való találkozás marad el –
ilyenkor az ünnepeink szükségszerűen üresek maradnak.

Az 1Móz 1,14 beszél megkülönböztetett időkről, 
amelyek Isten teremtési rendjébe tagolódnak: 
„…a világító testek legyenek meghatározó jelei az
ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek”. A héber
„ünnep” szó egyszerre jelent kijelölt helyet, találkozás
helyét, találkozást, és kijelölt időt, ünnepi időket. 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.

A zsidóság számára minden ünnep prototípusa a szombat
napban van kiábrázolva, amiről azt mondja Isten:
„Tartsátok meg szombatjaimat, mert jel ez köztem és
köztetek nemzedékről nemzedékre. Így tudjátok meg, hogy
én, az Úr vagyok a megszentelőtök” (2Móz 31,13).

Jézus Krisztus a szombatot nem törölte el, hanem
betöltötte. Úgy, hogy szombatnapon Ő is „szokása szerint
elment a zsinagógába” (Lk 4, 16), de Őt nem a törvény
megsértése miatti félelem vezette oda, hanem az isteni
szeretet szabadsága (pl. szombaton gyógyított a 
zsinagógában: Lk 13, 10-17). A keresztyén egyházban
Jézus feltámadásának napja, azaz a vasárnap lépett a
szombati nyugalomnap helyébe. 

Ha Istenünknek, gondviselő Atyánknak ideje volt arra,
hogy a hétnek minden napján meglátogasson minket
hajlékainkban, elhalmozzon jótéteményeivel, áldásaival,
akkor nekünk is legyen legalább egy napunk, amelyen
szívünket-lelkünket, figyelmünket Neki szenteljük!
Senkit nem tett még szegényebbé az, ha a vasárnapot
Istennek szentelte; ellenkezőleg: lelke felemelkedett s
munkájához erőt merített.

Advent a felkészülés ideje, hogy méltón tudjuk 
fogadni, egyáltalán alkalmasak legyünk befogadni a 
visszatérő, megújuló fényt, méltóképpen felkészüljünk a
karácsony átélésére, megünneplésére. Különösen fontos
ez ma, amikor az ünnepek elvesztették jelentőségüket,
súlyukat. Pedig ha minden nap egyforma, akkor elveszti
értelmét. A napok folyása monoton szürkeségbe olvad, és
vele a lelkünk is, ha már nem tudunk az idő egyfor-
maságából kiemelkedő ünnepeket ülni. Az ünnep
megvilágítja a többi időszakot is, más minőséget ad neki.

Az ünnep a lélek vitaminja.
Ilyenkor más fényben szeretnénk
látni a megkopott dolgainkat,
hogy újra kedvünk teljék bennük.
Ehhez azonban arra van 
szükségünk, hogy kilépjünk a
megszokottból. Ezt a kizökkenést
bizonyos külső formák segítik.
Ezért díszítjük környezetünket,

teszünk különösen szép terítéket az
asztalra, és ezért öltözünk föl 

másképpen stb. Az ünnephez szorosan hozzátartozik az
előkészület, a várakozás.

Tanítható-e az ünneplés? Igen, de nem „iskolás”
módon, nem magyarázatokkal, hanem példaadással. 
Az, hogy gyermekeink megtanulnak-e ünnepelni, elsősor-
ban azon múlik, hogy mit látnak tőlünk. A család jeles
napjai valóban találkozássá válnak-e? Mit látnak tőlünk, 
milyennek látnak minket pl. egy ünnepi istentisztelet
előtt? Kapkodást, idegeskedést vagy örömteli várakozást,
imádságos hangulatot? 

A gyermekeket aktívan bevonhatjuk az ünnepi
eseményekbe. Nem a „terített asztalhoz” ülnek, hanem
részt vesznek az előkészületekben is. Ettől lesz igazán az
övék. Izráel népének kétségkívül legnagyobb ünnepe a
páska, amikor újra felidézik az egyiptomi szabadulás
történetét. Amikor beköszönt az ünnep estéje, a Széder, 
a gyermekeknek kérdezniük kell (2Móz13,14)!

Az ünnep lényege tehát örvendezés annak jelenlétében,
aki nemcsak megteremtett, hanem önmagával közösségbe
vont minket. Ha az ünneplésből kimarad Az, Akiért
ünneplünk, akkor mérhetetlenül elszegényedik az ünnep.
Pedig az ünneplésnek életet megtartó és gazdagító ereje

van: „Magasztallak téged… szent templomod felé
hajlok… lelkemben erő támadt” (138. zsoltár). Sz-S.G.

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!

Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek! 

(Wass Albert)
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A M I  V O L T . . .

Amint arról már korábban beszámoltunk, szépen 

gyarapodik a gyülekezeti könyvtárunk, adományozók

jóvoltából. Jelenleg több mint 2000 (kettőezer!) kötet várja

az olvasni szeretőket. November elején sor került a

könyvtár rendezésére. A következő témakörökben találhat

ki-ki kedvére valót: szépirodalom, gyermek- irodalom, 

vallásos témájú könyvek, nyelvkönyvek, úti könyvek,

történelmi írások, Olcsó Könyvtár-sorozat és életrajzi 

írások. Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe közös

gazdag kincsünket, éljünk vele!

A tavaszi ausztriai gyülekezeti kirándulásunkon 
felbuzdulva ősszel is útra keltünk, ám ez 
alkalommal idehaza. Október első szombatján
Észak-Magyarország felé indultunk. A recski
kényszer-munkatábor megdöbbentő látványa után 
a szilásváradi református kerektemplomban üdült
fel a lelkünk. Aztán a közös ebéd után a különleges
Lipicai ménest kerestük fel, majd a Szalajka-völgy-
ben, a Fátyol-vízesés mentén tettünk egy kellemes
túrát. Jóleső fáradtsággal buszoztunk utunk utolsó
állomására, Egerbe.  Képünk a Szalajka-völgyben
készült a résztvevők egy csoportjáról.

zizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizi

zizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizi

Kőbányán ilyen még nem volt! Családi nap – az ökumené jegyében.
2014 szeptemberének utolsó szombatján jókedvűen mosolyog a Nap az Óhegy parkra. Egy hatalmas, székekkel teli, fehér sátor áll
középen, körülötte sok kisebb sátor. Vajon mi készül itt? A történelmi egyházak (református, evangélikus és római katolikus),
valamint a Kőbányai Önkormányzat szervezésében egy egész napos rendezvény, mely a JELEN-LÉT címet kapta.  JELEN-LÉT,

mert mi, a keresztyén gyülekezetek – egyes tagjaiban éppúgy,
mint közösségileg -, nemcsak a templom falain belül, hanem
azon kívül is jelen vagyunk, és meghatározó jelenlétünkkel
szebbé, jobbá kívánjuk tenni a környezetünket. Jelen 
kívánunk lenni, mégpedig úgy, hogy hirdetjük és megéljük a
ránk bízott üzenetet, az Isten szeretetéről szóló evangéliumot. 

A reggeli harangszó és közös imádság után a változatos
programok között óránként felolvastunk a Bibliából. 
A Görömbő Kompánia gyermekműsora, Berecz András
szívderítő mesemondása, az Ars Renata Énekegyüttes, a Tutta
Forza Zenekar és a Tébláb Néptáncegyüttes előadása
megtöltötte a nagy sátrat hallgatókkal. Mindeközben a sátor
körül minden generáció találhatott kedvére valót: volt
könyvvásár, kézműves foglalkozás gyermekeknek, fociba-
jnokság, pogácsasütő verseny, sakkverseny, és természetesen
sok-sok kedves találkozás és beszélgetés ismerőseinkkel. A
napot lelkészeink záró áldásával fejeztük be. 

Különleges órája volt a napnak a PAP-SAJT – kerekasztal
beszélgetés a szervező lelkészekkel. Ilyen sem volt még eddig Kőbányán! Ugyanazt a Jézus Krisztust tiszteli az egész keresztyén-
ség, mégis felekezetekre szakadt szét Krisztus nyája. Miért van ez? Jól van-e ez így? Mi a feladatunk ebben a helyzetben? 
Nem véletlen, hogy a Családi Nap mottójául ezt a mondatot választottuk: „Ne azt keressük, ami elválaszt, hanem ami összeköt”
(XXIII. János pápa). Miközben egy Krisztusunk és egy Bibliánk van, és minden felekezet erre az egy Krisztusra és egy Bibliára
hivatkozik, mindenki a maga igazságát igyekszik hangoztatni. Ebben a sokféleségben ez a két szó igazít el minket: hang és 

visszhang. Isten hangja végérvényesen és hitelesen Jézusban jelent meg. Ő a hang. De ezt a hangot visszhangok szólaltatják meg,
amelyek nagyon sokfélék lehetnek. Ez a magyarázata annak, hogy annyiféle csoport van a keresztyénségen belül. Feladatunk: 
visszatalálni az egyetlen tiszta, élő Hanghoz, Őreá figyelni és Hozzá igazítani életünket! Sz-S.G.
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A M I  V O L T . . .

Örökkévalóság vasárnapja – így nevezik régtől
fogva az egyházi év utolsó vasárnapját.
Gyülekezetünkben ezen a vasárnapon (2014. novem-
ber 23.) kiemelkedő jelentőségű eseményre került sor:
négy felnőtt testvérünk (képünkön balról jobbra:
Schellinger Ida Magdolna, Hosszú Krisztina, Keindl
Mónika és Salánczki Anita) saját elhatározásából refor-
mátus keresztyén hitre tért, konfirmált. A konfirmáció-
nak azért van nagy jelentősége, mert azt mutatja, hogy
Isten munkálkodik közöttünk, szaporítja az Ő népét.
Újból és újból megszólít,elhív egyeseket, akik erre az
isteni elhívásra „igen”-nel felelnek. Konfirmálnak, azaz ünnepélyes keretek között is vallást tesznek
Szentháromság egy igaz Istenbe vetett hitükről, és bizonyságtételük által megerősítik ezt a hitüket.

Ez ünnepi órában Jézus Krisztus szava szólított meg minket: „Én vagyok a világ világossága: aki engem
követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága” (Jn 8, 12). Világosságul kínálja magát az
Úr Jézus az egész sötétségben tévelygő világnak, s benne nekünk is. Amíg Őt követjük, addig fényesség
hull az utunkra és így mindig tudhatjuk: jó úton vagyunk – biztos cél felé. Engedjük, hogy belevilágítson a
szívünkbe, az életünkbe! Kövessük Őt, s akkor miénk lesz az élet világossága, nem botorkálni, nem 
bizonytalankodni fogunk az életben, hanem biztos léptekkel haladni Jézussal, az Ő fényességében és
szeretetének melegében.

2014. november 7-én, pénteken este rendeztük meg a 
III. Kőbányai Református Jótékonysági Szüreti Bált,
melyen szép számmal vettek részt a gyülekezet tagjai. 
A Koccintós Táncegyüttes néptánc bemutatója után a
Sungroove Zenekar gondoskodott a talpalávalóról. Az est
bevételét (95.500.-Ft) a templom kéményének a bélelésére
fordítjuk. A testvérek szíves adományait ezúton is 
köszönjük!  

Kálvin Napok: 2014. október 28-31. A reformáció emlék-

napját megelőző esték – immár hagyományosan – 

a reformáció jegyében teltek gyülekezetünkben. 

A rendezvénysorozat első előadói a Baptista Központi
Énekkar, illetve hangszeres kísérői voltak. A nemzetközileg

is ismert és elismert, magas színvonalon éneklő kórust 

Oláh Gábor karnagy vezényelte. Sajnos nem voltak rájuk

olyan sokan kíváncsiak, mint amennyien lehettek volna…

Szerdán este Dr. Békési Sándor, a Károli Gáspár Református

Hittudományi Egyetem tanszékvezető professzora Miért jó
reformátusnak lenni? címmel tartott rendkívül tartalmas,

elgondolkodtató, emlékezetes igehirdetést. Október 30-án Szenczi Molnár Albert születésének 440., halálának 380.

évfordulója alkalmából emlékeztünk a református lelkipásztorra, nyelvtudósra. Szenczi Molnár Albert elsősorban

zsoltár-fordításairól ismert, de ő írta az első latin-magyar szótárat és az első magyar nyelvtant (Nova grammatica

Ungarica), illetve elsőként ültette át magyar nyelvre a Heidelbergi Kátét és Kálvin Institutióját. E jeles alkalmon

gyülekezetünk énekkara, a Sztárai Mihály Vegyeskar énekelt zsoltárfeldolgozásokat. Vezényelt: Fekete Károly.

zizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizi

zizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizi
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„Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és
az Úr Jézus Krisztustól”. Azzal a köszöntéssel köszöntelek
Benneteket, amivel Pál apostol köszönti az általa küldött 
levelekben a címzetteket.

Az év vége felé közeledve olyan felismeréssel 
szembesülünk, hogy hamarosan egy újabb esztendőt
hagyunk magunk mögött. Ilyenkor megfogalmazódik az
emberben a gondolat, hogy milyen gyorsan szalad az idő.
Ugyanakkor számvetést is készít az ember. Számba vesszük
az elmúlt év nehézségeit, gondjait, veszteségeit, és 
legtöbbször csak ezek jutnak eszünkbe. De csak úgy lesz 
teljes a számvetésünk, ha az örömökért, az áldásokért és az
elvégzett munkákért is hálásak tudunk lenni, és mind a 
gondokat, mind az örömöket meg tudjuk köszönni Istennek. 

Az a gondolat is ott motoszkál ilyenkor az emberben,
hogy mit hoz számunkra a jövő? Milyen jövő vár reánk,
családunkra, gyülekezetünkre, anyaszentegyházunkra,
országunkra és magyar népünkre?  

Ebben az írásban (levélben) szeretnék visszatekinteni az
elmúlt évre és reménységgel előre nézni a jövő felé.

A 2014. esztendőt, mint minden esztendőt istentisztelettel
kezdtük, amikor arra kértük Istent, hogy Ő vezessen 
bennünket egész esztendő során. Január harmadik hetében 
megtartottuk az ökumenikus imahetet. A rendszeresen 
megtartott heti és nagy ünnepi alkalmaink mellett volt 
házaspárok órája, Mesterdalnok verseny, Irodalmi verseny,
ifjak konfirmációja, két alkalommal felnőtt konfirmáció,
Kőbányai Kórusok Találkozója. Júniusban ellátogattunk
Ausztiába, a Presbiterek vasárnapján együtt volt a presbitéri-
um, Dunaalmáson egy hétig segédkeztek ifjaink. A nyári
szünidőben bibliai gyermektáborban voltunk (80 fő). A
tanévnyitó istentiszteleten együtt kértünk Isten áldását az új
tanévre. Köztudott, hogy 2014. szept. 1-től az 1-2. és 5-6.
osztálokban kötelezően választható tantárgyként tanítjuk - a
kerület minden iskolájában! - a református hit- és erkölcstant.

Szeptember 27-én megrendezésre került a „Jelen-lét”
Családi nap, ahova közel ezer ember látogatott el, a kerület
hivatalos sajtója szerint. Meg kell említeni az októberi
gyülekezeti kirándulást. A Reformáció emléknapját
megelőzően Kálvin napokat tartottunk. November 7-én egy
vidám estének voltunk a részesei a III. Kőbányai
Jótékonysági Batyus Bál alkalmával. Minden második héten
volt Baba-Mama kör. A kerületben működő idős otthonokat
heti, ill. havi rendszerességgel látogattuk, és Isten igéjét 
hirdettük az idős és beteg emberek körében.

Nyugodt szívvel mondom, hogy mindenki számára
megadta az Úr a lehetőséget, hogy az állandó alkalmaink
mellett, a rendkívüli programjainkon is részt vegyenek a
testvérek. Hogy mennyire éltünk, vagy nem éltünk az adott
lehetőségekkel, azt mindenki maga döntse el. Az Igét 
ismerjük:„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül,
hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők
gonoszak” (Ef 5, 15-16).

A lelki alkalmak mellett - mint eddig is minden évben -
fejlesztésekben és építkezésben is volt/van részünk bőven.
Alighogy kitavaszodott, március első napjaiban 
hozzákezdtünk a parókia tetőfelújításának a folytatásához és
két tetőtéri szoba kialakításához, amihez lépcsőfeljárat is
készült. Ezekkel a munkálatokkal augusztus végére
készültünk el.

Szeptemberben egy kérelemmel megkerestük a Kőbányai
Önkormányzatot, hogy segítsenek a gyülekezetünkön és

támogassanak abban, hogy még az idén befejezhessük a
parókia tetőfelújításának utolsó szakaszát. A kérésünk
meghallgatásra talált, és 4 millió Ft vissza nem térítendő
támogatást kaptunk. Ebből az összegből sikerül befejeznünk
a parókia tetőszerkezetének teljes felújítását, valamint a 
teljes tetőcserép cseréjét. 

Még az idén a tervezünk a tetőtérben a gyermek-isten-
tiszteletek számára egy nagyobb termet kialakítani, hogy a
gyermekeink és a gyermek-foglalkozások egy száraz és jól
fűthető helységben kap-
janak helyet.

A közeljövőben meg-
valósítandó feladataink
közé tartozik a templom
kéményének bélelése, a
templomot és parókiát
körülvevő kerítés teljes
felújítása, a templom
megvilágítása, a belső
járdáink burkolása. Előt-
tünk álló feladat a Názáret
és a hozzá tartozó helyi-
ségek vakolatának leve-
rése, helyreállítása. Ez
utóbbi a falak szellőzése miatt válik szükségessé, mivel ezek
a falak a földfelszín alatt vannak és magukba szívják a 
nedvességet.

A feladataink között tartjuk számon a Nagyterem fölöt-
ti padlástér beépítését is, ahova 6-8 vendégszoba és hozzá
tartozó vizesblokk fér el, ami alkalmas lesz nagyobb számú
vendégsereg fogadására és elszállásolására. 

A javításokból, felújításokból, a fejlesztésekből a 
templom sem maradhat ki. El kell mondanom, hogy az
elkövetkezendő 10 esztendőben a templomunk átfedése is
sorra fog kerülni, mivel a jelenlegi palatető max. 20-25 évig
védi meg a beázástól. 

De ettől sürgősebb és időszerűbb az orgona kitakarítása és
hangolása. Az orgonán végzendő hangolás - ami nem más,
mint tüneti kezelés csupán - 80.000.-Ft, amit jó lenne
mihamarabb elvégezni. A teljes karbantartás, amikor a
sípokat kiszedik, kitakarítják, intonálják, 1- 1,5 hónapos
munka és az árajánlat szerint 1,5 millió Ft-ba fog kerülni.

A teljesség igénye nélkül néhány olyan dolgot vázoltam
itt fel, amit nekünk kell megoldanunk, de nem magunk 
erejéből, hanem az Isten segítségével.

Természetesen mindezek mellett a munkálatok mellett a
lelki dolgainkkal is foglalkozni kell, mert az a mi elsődleges
feladatunk, és azt kéri számon tőlünk mindenekelőtt a mi
Urunk. Adjon az Isten erőt a munkánk végzéséhez, és 
bölcsességet minden cselekedetünkhöz! Sz-S.A.

Gyülekezetünk jelene és jövője

Pásztori levél a gyülekezet tagjaihoz

a Budapest-Kőbányai Református Egyházközség

Presbitériuma 2014. november 6-án
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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 2014. évben is 6.000.-Ft/fő. 
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.

A M I  L E S Z . . .

Advent 1. vasárnapján (november 30-án) délután 3 órától Adventi szeretetvendégségre

hívogatjuk a gyermekeket családjaikkal együtt. Lesz közös ének, játék, bibliai történet, finom süti,
tea és tombola-ajándékok!

Az adventi idő négy szombatján, azaz nov. 29-én, 
december 6-án, 13-án és 20-án kézműves foglalkozásokat

tartunk a Názáret Ifjúsági Központban, mind a 4 alkalommal
délután fél 4-től 5-ig. Adventi naptárat, karácsonyi üdvözlőlapot,
díszeket, színes gyertyákat és más hasonló szép ajándékot
készíthetnek az érdeklődők.

Koszorúcska ének-esteket tartunk az adventi időszak-
ban keddenként 17 órától. Az „ének-koszorúcskába” minden résztvevő „belefonja” a számára
legkedvesebb zsoltárát vagy lelki énekét, így lesz gyönyörű minden alkalmunk!

Házaspárok adventi találkozását tartjuk december 5-én (pénteken) 18 órától az Ihász utca
15. szám alatt. 

December 14-én (advent 3. vasárnapján) a 10 órakor kezdődő istentiszteleten konfirmandus

ifjaink adventi csoportjelenetét láthatjuk a templomban, Az ószövetségi próféciák Jézus

eljöveteléről címmel.
Advent a Tutta Forzával - december 14-én 17 órai kezdettel a Tutta Forza Zenekar adventi

hangversenyére hívunk és várunk minden kedves Testvérünket a templomunkba!
December 20-án (szombaton) 18 órától a Pataky Női Kar és a Kroó György Zeneiskola

Canzone Leánykara Adventi Hangversenyét hallgathatjuk meg templomunkban. Vezényel: 
Dr. Fazekas Ágnes karnagy. A belépés díjtalan! 

December 21-én (advent 4. vasárnapján) a 10 órakor kezdődő istentiszteleten óvodás 

gyermekeink karácsonyi versekkel, énekekkel köszöntik az értünk született Megváltót a
gyülekezet közösségében.

December 21-én (advent 4. vasárnapján) délután 3 órakor kezdődik az iskolások és ifisek

karácsonyi ünnepsége a templomban. 
December 24-én (szerdán) 17 órától Karácsony szentesti istentiszteletet tartunk a templomban. 
December 25-én (karácsony I. napján) ünnepi istentisztelet úri szent vacsorával fél 9 és 10

órától. Orgonán játszik: Varnus Xavér orgonaművész. 17 órától esti istentisztelet a Nagyteremben.
December 26-án (karácsony II. napján) ünnepi istentiszteleteket tartunk fél 9, 10 és 17

órakor. Az Úr szent asztalát 10 órakor terítjük meg.
December 31-én 17 órától óévi istentiszteletre hívogatjuk kedves Testvéreinket.
2015. esztendő első istentiszteletét január 1-én délelőtt 10 órakor tartjuk.

Adventi és kArácsonyi AlkAlmAinkrA szívélyesen 

hívjuk és várjuk A kedves testvéreket!

ÜNNEPI ALKALMAINK
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KŐBÁNYAI  REFORMÁTUS  ÉLET - 2014. 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

16 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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