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KŐBÁNYAI

REFORMÁTUS EGYHÁZI ÉLET
A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA
Újesztendő küszöbén valami örvendetes útravalóra tájékozódhassanak, hogy megtalálják a helyes útirányt,
vágyik minden ember. Szeretnénk az életet megnyerni, és rettegésüket békesség, vigasztalanságukat öröm
ez azt jelenti, hogy a benne lévő napokat, hónapokat, váltsa fel.
sőt az életet is úgy átélni, hogy szívünk egyre
És talán még te magad is erre vársz, kedves
gazdagabb legyen, és az életünk az örök életre Testvérem. A példára. A mai romlott élet testben járó
készüljön.
csodájára: a krisztusi lángot hordozó
Megalakulásának 130. évfordulóján
emberre, akinek más az élete, mint a
„Úgy ragyogjon a ti
(1885. május 24-én tartották az első világosságotok az emberek előtt, tiéd. Várod az önzetlen szeretet,
református istentiszteletet Kőbányán) hogy lássák jó cselekedeteiteket, az igazság, a jócselekedetek feltámaa Kőbányai Református Gyülekezetdását. Várod a tiszta életek belépését
és dicsőítsék a ti mennyei
hez, illetve e sorok minden kedves
bűntől romlott világunkba, ahol
Atyátokat”. (Mt 5,16)
Olvasójához szól Megváltó Urunk
minden van, csak világosság nincs,
elhívó szava: Világítsatok! „Úgy ragygjon
ahol tehát semmi sincs, mert éppen a
a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó „minden” hiányzik: Krisztus.
cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat”.
A baj azonban ott van, hogy te csak vársz ezekre és
A sötétségben nem tudunk tájékozódni. Könnyen nem akarsz magad a példa, a fényforrásra mutató fény
eltévedünk. És rettegés tölti be szívünket, mert lenni. Azt várod, hogy más világítson. Az igazság pedig
körülvesznek a sötétség árnyai. Világosságra azért van az, hogy neked kell világítanod a Krisztus lángjával,
szükségünk, hogy tájékozódni tudjunk, megtaláljuk a hogy mindenki lássa életed jócselekedeteit. Neked kell
helyes irányt és szorongás helyett öröm töltsön el.
megmutatnod a saját életedben, hogy miként szüli újjá
A csillag, a lámpa, a gyertya fénye elűzi a sötétséget, az Úr az Övéit, és milyen gazdag, győzelmes élettel
mert a világosság mindig legyőzi a sötétséget. Isten ajándékozza meg őket. Jócselekedetével csak a Krisztus
minket is arra hívott el, hogy világítsunk. Nekünk embere világíthat.
világítanunk kell.
Még egy célt tűz elénk Jézus az újesztendő küszöbén:
De világíthat-e a csillag önmagában? Nem, mert „dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat”. Rajtunk keresztül
fényét a Naptól nyeri. A lámpa, a gyertya használ-e dicsőíttessék Isten.
valamit a sötétben, ha nem gyullad fényre? Hiába függ
Dicsekedhet-e a csillag a fényével? Nem, mert fényszobádban a legszebb csillár, hasztalan helyezel bele forrására, a Napra mutat, s annak adja a dicsőséget.
égőt, ha nem nyúlsz a villanykapcsolóhoz, sötétség Dicsekedhet-e a lámpa vagy a fényben izzó villanykörte
uralkodik a szobádban.
azért, mert ég? Nem, mert ha nincs összeköttetésben a
Nekünk világítanunk kell. Mi vagyunk Isten kezében vezetéken keresztül az áramforrással, haszontalan
a csillag, a gyertya, a lámpa. Világítani azonban csak tárgy csupán. Dicsekedhet-e a Krisztus világosságát
úgy tudunk, ha megérint és lángra gyúl bennünk a hordozó ember. Távolról sem, hanem boldogan mutat
Krisztus ismeretének és szerelmének a lángja. A krisztusi fényforrására: Krisztusra, Akinek fényét hordozza.
láng tehet alkalmassá minket arra, hogy világítsunk. „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt,
Aki a maga világosságával akar világítani, az csak hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti
lidércfényt gyújt, mely imbolyog egy ideig, aztán mennyei Atyátokat”.
kialszik, hogy utána még nagyobb legyen a sötétség.
Mert Istent illet minden dicsőség. Ő hívott ki a sötétNekünk keresztyén életünkkel kell világítanunk. ségből az Ő csodálatos világosságára minket a
Világító életünkkel bizonyságot kell tennünk a világ Krisztusban. Ez a legkevésbé a mi érdemünk. Ez
Világosságáról. Akiben lángra gyúlt a Krisztus kegyelem. Ezt a kegyelmet kell meghálálni jócseismerete és szerelme, az világítani fog jócse- lekedetekkel világító életünkkel, hogy életünk
lekedeteivel, jó lelkiismeretével, szelídségével, által is minél nagyobb dicsőség térjen az Atyára.
feddhetetlen és tiszta életével mások előtt.
Azért mindent Isten dicsőségére cselekedjünk,
Ezt várják az emberek, akiket nem pedig törpe önmagunk emelésére.
nyomaszt a gondok súlyos terhe, akiket fojtogatZárjuk örökre szívünkbe az Igét, és hadd
nak a kísértések és bűnök, akiket dermesztő legyen életprogramunkká!
félelem tart fogva. Fényre szomjaznak, hogy
Sz-S.G.
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ÉLETSZABÁLY
„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek
cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert
ez a törvény, és ezt tanítják a próféták” (Mt 7,12).
Jézus ebben az egyetlen igeversben olyan életszabályt
ad, mely tömören összefoglalja az embernek embertársaihoz való viszonyára vonatkozó összes tanítását.
1..Ez az életszabály rövid. Nem hiszem, hogy ne tudná
bárki néhány perc alatt megtanulni és elmondani.
2..Ez az életszabály egyszerű. Bárki könnyen megértheti. Még az iskolás gyermekek is egészen könnyen
megérthetik a benne foglaltakat.
3..Ez a szabály jó szabály is. Ha minden ember szem
előtt tartaná, és eszerint élne, sokkal derűsebb, boldogabb
volna mindnyájunk élete itt a földön. Akkor mindig azt
tennénk az emberekkel, amit mi szeretnénk, hogy velünk
tegyenek. Illetve nem tennénk meg azt, amit mi sem
szeretnénk, hogy valaki velünk cselekedje. Nem szeretnénk, hogy valaki kárt, bánatot okozzon nekünk, tehát mi
is tartózkodnánk attól, hogy másoknak kárt vagy
szomorúságot okozzunk.
4..Ez a szabály a gyakorlatban mégis nehéz szabály.
Pedig milyen könnyűnek látszik. Ha könnyű volna, akkor
már régen megvalósították volna az emberek.
5..Ez a szabály mégis betölthető. Különben nem adta

volna Jézus. Van azonban egy feltétele. Ha ennek a
feltételnek nem vagy birtokában, akkor sohasem tudod
betölteni. Ez az egyetlen feltétel az, hogy a szíved tele
legyen szeretettel.
Néhány évvel ezelőtt a Seattle-i paraolimpiai
játékokon kilenc atléta - akik mind mentálisan vagy
fizikailag sérültek -. felálltak a 100 méteres futás
startvonalához. A pisztolylövés felhangzásakor
elkezdődött a verseny, ahol (bár nem mindenki a lábain
futva), de a cél felé törekedett a beérkezés és a győzelem
reményében. A nagy igyekezetben egyszer csak az egyik
fiú elesett az aszfalton és jó néhányat bukfencezett, majd
elkezdett sírni. A többi nyolc versenyző is hallotta a sírást,
lelassított és hátranézett. Majd mindenki megállt és
visszafordult. Mindegyikük. Az egyik Dawn-kóros leány
leült mellé, megpuszilta és megkérdezte, hogy jobban
érzi-e magát. Aztán mind a kilencen összekapaszkodtak
és együtt sétáltak át a célvonalon. A stadionban pedig a
nézők felálltak és percekig tapsoltak…
„Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük”. A legfontosabb
dolog tehát nem az egymás felett aratott győzelem!
Az életben sokkal fontosabb másokat győzelemhez
segíteni. Még akkor is, ha ez azzal jár, hogy nekünk le
kell lassítani. Egy gyertya nem veszít semmit, ha lángjával
meggyújt egy másikat!
Sz-S.G.
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Jézus Krisztus mondja:
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek:
higgyetek Istenben, és higgyetek
énbennem” (Jn 14,1)
Élt a legenda szerint egy hatalmas erejű vitéz, akit
Reprobusnak hívtak. Mindig az volt a vágya, hogy
bárcsak ráakadna a világ legerősebb emberére. Szolgálni
akart volna annak. Talált is egy fejedelmet, akiről azt
mondták, hogy a leghatalmasabb és legerősebb a világon.
Felkereste és azonnal a szolgálatába állt. Egyszer azonban
a fejedelem udvarában kiejtették az ördög nevét és
Reprobus látta, hogy a fejedelem reszketni kezdett a
félelemtől. „Félsz az ördögtől? – kérdezte Reprobus –
akkor annak erősebbnek kell lennie nálad. Felkeresem,
hogy ő legyen az én uram.”
Reprobus hamar megtalálta és szolgálatába szegődött.
Egyik napom vándorútjukon útszéli feszülethez értek.
Mikor az ördög meglátta, elmenekült a pusztába.
Reprobus megkérdezte: „Te félsz Krisztustól? Akkor
tehát Ő még nálad is erősebb. Elmegyek és megkeresem
Őt.” Végre megtalálta Krisztust. Őmellette elfelejtette
önmagát, mert látta, hogy Krisztus erősebb, mint a világ,
mint az ördög. Olyan nagy bizalommal telt el Krisztus
iránt, hogy mint a gyermek adta át magát Neki, és élete
végéig szolgálta.

Ez a legenda a hitről beszél nekünk. Mi a hit?
Némelyek azt gondolják, hogy a hit nem egyéb, mint sok
mindent tudni Jézusról. Mások úgy vélik, hogy a hit
csodás látomásoknak és érzéseknek bensőnkben való
átélése. Egyik sem tökéletes válasz. Mert az igazi hit
azzal kezdődik, hogy Jézus barátunkká lesz. Hallgatni
akarunk rá és szívesen vagyunk Vele együtt. Ha ez a
barátság félbe nem szakad, akkor minden más barátságnál
erősebb, igazabb, őszintébb lesz. Azt tapasztaljuk, hogy
Jézus minden nap nagyobb lesz, mi pedig kisebbek.
Végül úgy érezzük, hogy Jézus mindenkinél erősebb
hatással van ránk. Erősebb, mint a világ, amely állandóan
hálójába akar keríteni, és fogva akar tartani. Jézus azt
mondja: „Bízzatok, én legyőztem a világot!” (Jn 16, 33).
Jézus erősebb, mint az ördög. „E világ fejedelme eljön, de
rajtam nincs hatalma” (Jn 14, 30). Még a halálnál is
erősebb Ő, aki feltámadott és él!
Amikor valóban felfogjuk, hogy Jézus az életünk
legerősebb támasza, akkor telik meg a szívünk Iránta
érzett fenntartás nélküli bizalommal. Érezzük, hogy
nyugodtan kezébe helyezhetjük életünket, mert biztosak
lehetünk abban, hogy Ő átvezet minket életen és halálon
Istenhez. Ez a Jézus iránti teljes bizalom – a hit. „Az igaz
hit nemcsak az a bizonyos megismerés, melynél fogva
igaznak tartom mindazt, amit Isten az Ő Igéjében nekünk
kijelentett, hanem egyszersmind szívbéli bizalom is.”
(Heidelbergi Káté 21. felelet). Adja Isten, hogy ez a hit
megszülessék és növekedjék szívünkben!
Sz-S.G.
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Az öreg Biblia
Az öreg Biblia is ott lakott a többi könyvvel együtt
a könyvespolcon. Titokban nagyon büszke volt arra,
hogy ő is ebben a házban lakhat, mert ez a ház a
nagyon bölcs tudósnak a háza volt és nagy kitüntetés volt ide még belépni is, nemhogy itt lakni.
Ezt látta azoknak az embereknek az arcán, akik a
gazdájához jöttek látogatóba. Voltak közöttük
olyanok, akik kicsit gúnyolódva kérdezték a gazdát,
ránézve a Bibliára:
- …ezt még nem dobtad ki? Én már rég megszabadultam tőle. Ilyenkor a gazda arcán egy érdekes
kifejezés jelent meg, ami valami ilyet jelentett:
nem akarom neked megmagyarázni. A vendégek
nem tudták, hogy a Biblia a gazda édesanyjáé volt,
azé a szelíd, fehérhajú öreg
nénié, aki már régen
meghalt, de aki amikor élt,
sokat forgatta ezt a Bibliát,
ezért voltak olyan kopottak
a lapjainak szélei. Sokat
imádkozott fölötte a fiáért
és mindenkiért.
Amikor aztán haldoklott,
odahívta magához híres
tudós fiát, átadta neki a
Bibliáját, és azt kérte, hogy
olvassa, mert ezen keresztül Isten beszél, mert ez
Istennek a levele. A fiú
megígérte, majd föltette a
polcra, és otthagyta. Ezért volt ott az öreg Biblia is a
többi híres és okos könyv között, amiből nem egyet
a gazdája írt.
Amikor a gazda munka közben elindult a
könyvespolc felé, az öreg Biblia szinte mindig
felujjongott magában, azt gondolván: talán most
értem jön! De mindig érintetlenül maradt. A többi
könyv persze gúnyolta, és azt mondogatták, hogy
semmi szükség nincs rá. Így teltek-múltak el a
hosszú évek. A gazda lassan megöregedett, egyre
betegebb lett, végül az ágyát odavitte a könyvespolc
alá, hogy könnyen elérje a kedves könyveket.
Egyre fáradtabb, egyre soványabb lett szegény, már
látogatók sem jártak a házba.
Egy hideg, késő őszi napon történt, amikor kint az
eső esett, és a lámpát égetni kellett még nappal is,
hogy a gazda nézegette a könyveit, hogy melyiket
olvassa, de egyikhez sem volt kedve. Sokat kívülről
ismert, de most azok valahogy olyan száraznak és
unalmasnak tűntek. Ekkor látta meg az öreg Bibliát.
Az édesanyja jutott az eszébe. Ettől könny szökött a
szemébe, és leemelte a polcról. Mielőtt kinyitotta
volna, észrevette, hogy egy könyvjelző van beletéve.
Ott nyitotta ki. Kusza, öreges betűkkel, úgy, ahogyan
az édesanyja írt, csak ennyi volt oda írva:

hőn szeretett fiamnak! Meglátta azt is, hogy alá van
húzva
az
oldalon
egyetlen
mondat:
„aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha”.
Nem értette. Tudta, hogy ő már nagyon öreg és
nemsokára meg fog halni. Elgondolkodott azon, amit
olvasott. Valaki nem hal meg soha? Nagyon kíváncsi
lett. Egyre többet és többet olvasgatta az öreg
Bibliát, sőt, nemsokára már nem is olvasott mást.
És ha valaki titokban megfigyelte volna, akkor
érdekes változást vett volna észre az öreg tudóson.
Mintha napról napra simább lett volna az arca.
A szeme is egyre többet mosolygott. Aztán egy nap
odahívta magához az egyetlen fiát, és azt mondta
neki: - Fiam, elbúcsúzom tőled. A legfontosabb
dolog, amit rád hagyok, ez
az
öreg
Biblia.
Ne
feledkezz meg róla!
És az öreg Biblia újrakezdte
álmát, újra ott porosodott a
könyvespolcon, amíg a fiú
meg nem öregedett. Amikor
nemsokára ő is elővette,
ő is talált benne egy jelzőt,
amire ez volt az édesapja
írásával ráírva: „fiamnak,
akit nagyon szeretek!”
És a fiú könnyei között
észrevette, hogy alá van
húzva valami a Bibliában
ott, ahová a könyvjelző be
van téve. Mondanom sem kell, hogy a könyvjelzőt
ugyanoda tette be az öreg tudós, mint ahová az
édesanyja…
„Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért,
még ha nincs is pénzetek!
Jöjjetek, vegyetek és egyetek!
Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér,
fáradozásotok jutalmát olyanért,
amivel nem lehet jóllakni?
Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám!
Hallgassatok csak rám, és élni fogtok!
Örök szövetséget kötök veletek.
...
Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből,
és nem tér oda vissza,
hanem megöntözi a földet,
termővé és gyümölcsözővé teszi,
ilyen lesz az én igém is,
amely számból kijön:
nem tér vissza hozzám üresen,
hanem véghezviszi, amit akarok,
eléri célját, amiért küldtem” – mondja az Úr.
(Ézs 55, 10-11)
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AMI VOLT...

Advent 1. vasárnapján tartottuk hagyományos adventi
szeretetvendégségünket.

Óvodás gyermekeink advent 4. vasárnapján énekekkel,
versekkel köszöntötték az értünk született Megváltót.

Iskolás gyermekeink egy csoportja betlehemest ad elő.

Ifjaink Csehov: Panov apó történetét adták elő az egyik
kőbányai idősek otthonában, az ott lakók nagy örömére.

Az adventi idő négy szombatján kézműves foglalkozásokon készíthettek a gyermekek szép ajándéktárgyakat.
Ezen az oldalon 6 fénykép idézi fel azokat az
eseményeket, amelyek alig egy hónapja gyülekezetünkben történtek. Karácsonyt ünnepeltek kicsik és
nagyok. De vajon elmúlt-e a karácsony az ünnepnapok
elmúltával? Elmúlhat-e szívünkből az igazi öröm és
szeretet, amikor az ünnepnapok átváltanak szürke hétköznapokká? Hisszük, hogy nem. Karácsony lehet a
szívünkben – nemcsak decemberben.
Mert a karácsony a jelen, nem a múlt.
A karácsony nem egy megünneplendő történelmi
dátum, hanem élő ajándék.
Amikor úgy döntünk, hogy szeretjük embertársainkat
magunk körül, az a nap karácsony.
Amikor mi tesszük meg az első lépést, hogy békességben éljünk szeretteinkkel, az a nap karácsony.
Amikor találkozunk valakivel, aki segítséget kér, és
mi teljes szívből támogatjuk, az a nap karácsony.
Amikor időt szánunk arra, hogy beszélgessünk valakivel, aki magányos és szomorú, az a nap karácsony.
Amikor megértjük, hogy a neheztelést elűzheti a
megbocsátás, az a nap karácsony.
Amikor elengedünk valamit, hogy odaadjuk annak,
akinek nagyobb szüksége van rá, mint nekünk, az a nap
karácsony.
Amikor rájövünk arra, hogy a szeretet, a szívesség és az
odaadó törődés a legnagyobb ajándék, az a nap karácsony.
Amikor úgy döntünk, hogy jókedvvel és bizakodva
élünk, ahelyett hogy átadnánk magunkat a félelemnek és
szomorúságnak, az a nap karácsony.

Konfirmandusaink Simeon történetéről szóló csoportjelenetet mutattak be 2014. december 14-én.
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AMI LESZ...
HívogAtó
A XII. Kőbányai Mesterdalnokok Versenyére hívogatjuk a testvéreket!
- 2015. március 15-én (vasárnap) délután 3 órakor kezdődik az a rangos vetélkedő, melynek
során a szépen és szívesen éneklő atyafiak bemutatják énekismeretük gazdagságát.
A közös éneklés erősíti a közösséget. Az együtt éneklő emberek barátok. A barátság
bizalmat szül.
„Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek!” (Zsolt 57,8).
Készen van-e a mi szívünk az Úr dicsőítésére? Vagy még az alkalmas pillanatra várunk, a
körülmények jobbra fordulására? Nézzük csak meg, milyen körülmények között élt Dávid
király az 57. zsoltár keletkezésekor! Júda pusztájában menekül Saul elől, mégsem panaszkodik,
nem siránkozik, hanem így énekel: „Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek
és zengedezzek! … mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig”.
wuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwu

„A gyermekeknek mindenből a legjobbat kell nyújtani, természetesen az irodalomból is” (Kányádi Sándor).
Irodalmi Versenyre hívogatjuk gyermekeinket, ifjainkat! 2015. április 12-én (vasárnap) délután 4 órai
kezdettel kerül megrendezésre idei irodalmi versenyünk. Mivel ebben az esztendőben van Mátyás király halálának
525. évfordulója, ez alkalomból egy szabadon választott Mátyás király mesét kell elmondani a verseny résztvevőinek.
I. (Hunyadi) Mátyás született: 1443. február 24-én Kolozsvárott született, királlyá választották: 1458. január 24-én.
Apja, Hunyadi János után folytatta a török elleni harcot; zsoldos hadsereget alapított (a katonák "fizetést" kaptak a
királytól); központosította a királyi hatalmat, gyengítette a főurak (arisztokrácia) hatalmát, ezért kapta az "Igazságos
Mátyás" nevet. 1490. április 6-án Bécsben halt meg, Székesfehérvárott temették el.
Három kategóriában várjuk a jelentkezőket: - általános iskola alsó tagozatos tanulói,
- felső tagozatosok,
- középiskolások, illetve idősebbek korhatár nélkül.
Jelentkezni 2015. április 1-ig a Lelkészi Hivatalban vagy a hittan-oktatóknál lehet.
Kedvcsinálónak hadd álljon itt a számtalan tanulságos Mátyás király mese egyike.
Mátyás király és a koldus
Visegrádi udvarában tartózkodott Mátyás király, vitézeinek lovagi tornájában gyönyörködött, mikor eléje járult egy
vénséges vén koldus. A király kezével intett katonáinak: szakítsák félbe játékukat, hogy nyugodtan végighallgathassa
az aggastyán könyörgését. - Felséges királyom - hajladozott a koldus -, szánj meg egy nagyobb összeggel, hiszen
mindkettõnknek Ádám és Éva volt a közös apja, anyja, így hát végeredményben testvérek vagyunk. A meggyõzõ
szavakra beleegyezõen bólintott Mátyás király, mégis csak egy árva fillért hajított a koldus kalapjába. A koldusba egy
pillanatra bennedugult a szó meglepetésében, de kisvártatva mégiscsak kitört belõle az elégedetlenség:
- Felséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom, mit vétettem ellened, hogy testvér létedre egy csekélyke
fillérrel szúrtad ki a szemem? A bölcs király mosolyogva mondta:
- Menj csak Isten hírével, te jó ember, és ne zsörtölődj, mert ha minden testvéredtõl annyit kapsz, mint tőlem, nemsokára
te leszel a legvagyonosabb úr a földkerekségen.
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A gyülekezeti kirándulást ajánljuk a kedves testvérek figyelmébe:
2015. június 19-20-án (péntek-szombat) szatmár-beregi körutat szeretnénk tenni.
Magyarország legkeletibb szeglete varázslatos. Egy szatmár-beregi körút során számtalan lehetőség nyílik a
természet szépségeivel, a néprajz, a néphagyomány értékeivel, az egyháztörténelem, az irodalomtörténet emlékeivel
megismerkedni. Errefelé az a mondás járja, hogy ha a vendég kér egy pohár tejet, odaadják neki a tehenet! Ritka
mentalitás! Két napos utunk tervezett útvonala a következő lesz (emberi számítások szerint): Tiszacsécse
(Móricz Emlékház), Tarpa (szárazmalom, Pálinkaház), Csaroda (XIII. századi református templom), Tákos (a református
templomot „mezítlábas Notredame”-nak is nevezik), Szatmárcseke (Kölcsey Emlékház /225 éve született a Himnusz
költője!/, csónak alakú kopjafás temető), Túristvándi Vízimalom, Nyírbátori Református templom. Az utazás
autóbusszal történik. További részletekről (szállás, útiköltség) később tudunk tájékoztatást adni.
wuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwu

NYÁRI BIBLIAI GYERMEKTÁBORba hívogatunk gyermekeket és családokat egyaránt:
2015. július 6. és 11. között Balatonföldváron. Téma: Jóra tanítók. A tábor időpontjának ismeretében már jó előre
tudnak tervezni a családok. Szállás: 2-4 ágyas szobákban, napi 3-szori étkezés biztosított, az utazás vonattal történik.
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Templomablakaink üzenete
Gyakran figyelhettük meg – különösen esküvőre
érkezők körében -, hogy szinte földe gyökerezett
lábbal állnak a főbejárati boltív alatt. Különösen
napsütéses időben. Sajátos fény tölti be a templomot. Van úgy, hogy „varázslatos”. Mintha a benti
világ egészen más volna, mint a kinti. Számos rendszeres istentiszteletgyakorló is ugyanilyen élményről
számolt be. Mintha azt jelezné, hogy Isten világa itt
más, mint a kinti.
Az ablakok 1935-ben készültek el. Az első
kőbányai istentisztelet 50.
évfordulóján.
Egy-egy
karzati ablak költségét egyegy egyházrész tagjai
fedezték (Pongácz-telep,
MÁV-telep, Auguszta-telep,
Wekerle-telep, Rákosfalva,
Óhegy). A kisebbeket egyegy család vállalta. Sajnos
készítőjük és tervezőjük
nevét e pillanatban nem
tudjuk. (A szerkesztő megjegyzése: a színes ablakok
Palka József üvegművész keze
munkája nyomán kerültek
ide.) A két „felszabadítás”

(1945 és 1956 november)
súlyos károkat okozott e
téren is. Volt már egy
javítás, de csak az akkor kapható gyenge anyagokból. Hála Istennek 2013-ban teljes és tökéletes
megújulás történhetett.
Fényképek is készültek. A baloldali karzat
középső kerek ablaka Alfát és Ómegát mutat. Jézus
Krisztusra utal, aki azt mondta: „Én vagyok az Alfa
és az Ómega, a kezdet és a vég”. A teljes Szentírás
első szava: „Kezdetben”, az utolsó pedig: „Jövel,
Uram, Jézus”. Őutána már nem várunk senkit…
- A kettő között azonban ott van Isten üdvterve:

„Én vagyok az Élet kenyere”, „Én vagyok az Élet
Vize”, azaz jelenvaló Urunk van, aki nélkül nincs élet.
Minden mozaik alján kis mozaik emlékeztet az
adományozóra. „Isten dicsőségére a kőbányai presbitérium. 1935.”
P.V.

Az Ihász utca felőli kerek ablak hitünk lényegét,
sőt annak szinte valamennyi ágazatát hirdeti.
Fényárban
úszó
kehely a kereszt
metszéspontján. A
fénysugarakat sötét
árnyak keretezik. A
mozaik kb. 4 méter
átmérőjű. A földszintről vagy éppen
a túlsó karzatról
nézve szinte eltörpül. A sötét falrészlet nem a kompozíció részlete, csak a
fotótechnika játéka. A fényárban úszó keresztet és
kelyhet sűrű sötétség veszi körül. Mintegy elnyomná
Isten szép rendjét. A szép kozmoszt eltiporná a sötét
káosz. (Ez az egyház helyzete minden időben.
A damaszkuszi kalifátusban keresztyének ezreit
fejezték le a híresen haladó XXI. században.
A gyilkosok „mentségére” szolgáljon, hogy a XX.
században keresztyének tömegét, mintegy 100
milliót végeztek ki az eurázsiai földrészen. S ki tudja
hol még mennyit?)
Mi a kehely ajándékaiból élünk. A megtöretett
test és a kiontott krisztusi vér a mi erőforrásunk,
mentségünk, üdvösségünk. Munkácsy Mihály
világhírű trilógiájának része: Krisztus a kereszten
(fehérben!). A sötét tömegben a lovon ülő arab
(fehérben!) ugyanaz az arc. (Ez azonban már a
Jelenések könyvében olvasható).
A kereszten Krisztus glóriás fényben. A glória
nem felette van – mint a középkori és mai festményeken -, hanem a kehely van a glóriában. Ám a
glória körül is megjelenik a sötétség. (Gondolhatunk
az ítélethozókra, a végrehajtókra vagy a kárörvendő
bámészkodókra. Katasztrófaturizmus!) A technika
kiegészítette a művészetet. Az automata
fényképezőgépek „átka”: a legvilágosabb pontra
tekintve exponálnak. Ám a sötét világ sehol nem
bonthatta meg a védelmező külső kört!
P.V.
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Ami
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö

Január 19-24.
Február 18-21.
Február 22.
Március 1.
Március 6.
Március 15.
Március 29.
Márc. 30.- ápr. 2.
Április 3.
Április 5-6.
Április 12.
Május 3.
Május 9.
Május 14.
Május 17.
Május 24-25.

ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö

Május 31.
Június 5.
Június 14.
Június 19-20.
Június 28.
Július 6 – 11.
Július 20-24(?)
Július 27-31(?)
Szeptember 4.
Szeptember 6.
Október 9.
Október 29 -31.
Október 31.
November 29.
December 4.
December 13.
December 20.
December 22.
December 24-26.
December 31.

2015
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-ben lesz...

Ökumenikus imahét
Evangélizációs hét
Böjt 1. vasárnapja
Bibliavasárnap
Házaspárok Órája (I. negyedév)
Kőbányai Mesterdalnokok Versenye
Virágvasárnap
Bűnbánati hét
Nagypéntek, Passió
Húsvét – ünnepi istentiszteletek
Irodalmi Verseny
Anyák napja
Kőbányai Kórusok Találkozója
Mennybemenetel napja
Konfirmáció vasárnapja
Pünkösd – ünnepi istentiszteletek
(gyülekezetünk megalakulásának 130. évfordulója!)
Szentháromság-vasárnap
Házaspárok Órája (II. negyedév)
Tanévzáró istentisztelet
Gyülekezeti kirándulás (szatmári körút)
Presbiterek vasárnapja
Bibliai gyermektábor Balatonföldváron
Diakóniai hét Dunaalmáson
Ifis tábor (már konfirmáltaknak)
Házaspárok Órája (III. negyedév)
Tanévkezdő istentisztelet
Szüreti bál
Kálvin Napok
Reformáció emlékünnepe
Advent 1. vasárnapja. Adventi szeretetvendégség
Házaspárok Órája (IV. negyedév)
Konfirmandusok karácsonyi ünnepsége
Óvodások karácsonyi ünnepsége
Iskolások karácsonyi ünnepsége
Karácsony - ünnepi istentiszteletek
Óévi istentisztelet

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy gyülekezetünkben
az egyházfenntartói járulék (ajánlott) összege 2015. évben is 6.000.-Ft/fő.
A Presbitérium évek óta nem emelt ezen az általa meghatározott összegen.
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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„Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a
te dicsőséged hajlékának helyét” (Zsoltárok 26, 8)

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
-

minden
minden
minden
minden
minden

vasárnap fél 9, 10 és 17 órakor istentisztelet
vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet
kedden 15 órakor Idősek Klubja
kedden 17 órakor bibliaóra
szerdán fél 3-tól istentisztelet az Újhegyi
Idősek Otthona emeleti kápolnájában
minden szombaton 14 órától konfirmációi előkészítő
16 órától ifjúsági foglalkozás
minden hónap 1. csütörtökén 18 órakor presbiterek órája
minden hónap utolsó vasárnapján 10 órakor úrvacsoraosztás
minden második 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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