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A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA
„Járjatok az Úrhoz méltóan” (Kol 1,10)

Keresztyénségünk nem elmélet, nem bizonyos elméleti
ismeretek felsorakoztatása, hanem járás, mégpedig az Úr
útjain való járás (Kol 1,10). Az Úr útjain kíván járni magyar
református egyházunk, és ezen az úton való járásra szeretné
megtanítani az új magyar református nemzedékeket.
Egyházunk előtt Isten világ- és egyháztörténelmet formáló
kegyelméből az utóbbi években megnyílt a lehetőség az
evangélium hathatós tanítására.
2013. szeptember 1-től új iskolai tantárgyként jelent
meg a felekezetek szerinti, így a református hit- és
erkölcstan. A szülők választhatnak gyermekük számára az
erkölcstan, illetve a hit- és erkölcstan között. Erkölcstant
taníthat egy 60 órás „gyorstalpaló” elvégzése után bármely
tanító vagy tanár – „világnézetileg semleges alapokon” (ha
egyáltalán létezik ilyen…). Hit-és erkölcstant olyan hittanoktató vagy lelkipásztor taníthat, akinek vallástanári vagy
lelkipásztori végzettsége van (min. 4-6 év).
Tanításunk alapja Isten Igéje. Hitünk szerint a Szentírás
tekintélye fölötte áll minden egyéb tekintélynek, mert abban
a világot Teremtő Isten a minden ember javát szolgáló
Igéjét jelentette ki, mely több ezer éve alapja a társadalmi
együttélésnek.
A hit- és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján
kerülnek elő olyan fontos témák, melyek érintik és érdeklik
a gyermekeket. Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és
bibliai történetekről, valamint a keresztyén értékrend
alapjaival is megismerkedhetnek. Nem csak azt tanulja
meg a gyermek, hogy ki volt Zákeus és hogyan változott
meg az élete a Jézussal való találkozás során, hanem azt is,
hogy ő maga is változhat az Úr Jézus segítségével.
Református hitünk Igeértelmezése szerint minden
nemzedéknek hallania kell az evangéliumot. A Szentírás
hangsúlyozza, hogy Isten üdvösséget akar adni a
gyermekeknek is, nem akarja, hogy bárki is elvesszen:
„ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e
kicsinyek közül” (Mt 18, 14). Azonban már a legkisebbek is
egy szekularizált világba születnek, abban nőnek fel, annak
hatásai alól kivonni őket nem tudjuk, nem is lehet. A minket
körülvevő világ értékrendje merőben más, mint a Szentírásé.
E különbözőség okán szülő és gyermek számtalan esetben
konfrontációnak van kitéve. Feladatunk a bibliai válaszokat a
mindennapi élet kérdéseire megadni, hirdetni azt, Aki a jó úton való
járásban segítségünkre van.
Kőbánya minden állami általános iskolájában az iskolai
órarend része (heti 1 órában) a református hit- és erkölcstan,
jelenleg az 1-2-3., valamint 5-6-7.osztályokban.

Meggyőződésem, hogy a hittan a legszebb az iskolai
tantárgyak sorában. Egy külön szín, amit érzékel
hittanoktató és diák egyaránt. Mitől különleges ez az óra?
Talán attól, hogy egy különleges világ titkait próbáljuk
megfejteni, és abból útmutatást nyerni mindennapi
életünkhöz? Különlegességét a Szenttel való találkozás adja.
Ez a titok. Ha ez megvalósul, akkor a hittanóra valóban egy
különleges óra, ha nem, akkor csak egy a tantárgyak
sorában. Akkor ott sem történik egyéb, mint ismeretátadás
és számonkérés.
A hittanoktatás hitet munkáló eseménysor, azonban
módját tekintve tanító, oktató-nevelő munka. A keresztyén
hit ismereti elemei taníthatók és tanítandók is. De mivel
a keresztyén hit nemcsak ismeret, hanem bizalom is, nem elég
megismerni a bibliai történeteket, szükséges, hogy szívbéli
bizalom ébredjen a szívünkben Isten iránt. Így jutunk el a
hitnek ahhoz az eleméhez, amely nem tanítható, de amelyért
a hittanoktató (éppúgy a szülők és a gyülekezet is!)
imádkozhat. Egyetlen módszer sem képes hitet ébreszteni
a gyermekben. Felkelthet bizonyos élményeket, de ezeket
nem lehet a hittel azonosítani. Az ilyen hit a Szentlélek
ajándéka.
Egyre gyakrabban találkozunk olyan gyermekekkel,
akik hittanórán hallanak először Jézus Krisztusról, itt tanulnak meg imádkozni. Életre szóló találkozások születhetnek
Istennel, amelyeknek elindítója lehet egy-egy hittanóra.
Nagyon sok gyermek él bizonytalanságban, félelemben, komoly lelki problémákat hordozva magában.
A hittanoktató érzékenyebb és nyitottabb mások
szenvedése iránt, és a gyermek megérzi azt, hogy hozzá
bizalommal fordulhat. Sokszor évek múltán derül ki, milyen
sokat jelentett a meghallgatás, együttérzés vagy néhány
bátorító szó a tanár részéről.
Összefoglalva: a keresztyén hit és erkölcs a mai kor
nagy kérdéseire és kihívásaira is meg tud felelni. A mi
felelősségünk az, hogy mindebből mit kap meg a jövő nemzedéke!
Nem tudok semmi másra gondolni, amiért buzgóbban és
hűségesebben kellene imádkoznunk és munkálkodnunk,
mint a gyermekek, ifjak megtéréséért és erkölcsös, Istennek
kedves életfolytatásáért. Szívünkön kell viselnünk és meg
kell tennünk a magunk részéről mindent a felnövekvő
generációk erkölcsi egészségéért, hogy tudjanak különbséget tenni a jó és rossz között. Ne kelljen azt mondania az
Úrnak: „Tévelygő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat” (Zsolt 95,10).
A minden kegyelem Istene járjon előttünk a jó úton, mi
pedig Hozzá méltóan kövessük Őt!
Sz-S.G.

2

Kőbányai Református Egyházi Élet

IGEI ÜZENETEK
Luther Mártontól

Az ördög ellen nem lehet erősebb tömjént
bevetni, mint ha Isten törvényével vagy Igéjével
foglalkozol, arról beszélsz, énekelsz vagy
gondolkozol. Ez az igazi szenteltvíz és jel, amely
elől az ördög elmenekül, és amely által elűzhető.
Ha semmi más gyümölcsöd és hasznod nem
lenne belőle, már csak ezért is örömmel kellene
olvasnod, szólnod, elmédben forgatnod és
megcselekedned, mert így az ördögöt és a
gonosz gondolatokat elkergetheted, mert ő Isten
Igéjét nem bírja hallani, és nem szenvedheti.
Isten ereje az, ami az ördögnek égető fájdalmat
okoz, minket azonban kivételesen erősít, vigasztal és segít. És mit is mondjak még? Honnan is
vehetném a papírt, ha Isten Igéjének minden
hasznát és gyümölcsét fel akarnám sorolni? Az
ördögöt ezermesternek nevezik. Minek nevezzük
akkor Isten Igéjét, amely ezt az ezermestert
minden mesterkedésével együtt elűzi és
megsemmisíti? Több mint százszor ezermesternek!

dcdcdcdcdcdcdcdcdcdcd
„A parancsolat vége pedig a tiszta szívből
való szeretet”
(1Tim 1,5)

Egyedül Isten nem szűnik meg a világgal jót
tenni, a világ hálátlansága és megvetése ellenére
sem, hanem szeretetének tüzével elnyel és
megemészt minden rosszat és gonoszságot.
A keresztyén ember szívének is ilyennek kellene
lennie, hogy ne csupán a jóindulat és szívélyesség hajtsa, hanem sokkal tovább menjen, és
azt mondhassa: - Kedves Testvérem, amit érted
tettem vagy teszek, azt igaz szeretetből tettem,
és soha nem kívántam, hogy ezért nekem
köszönetet mondjál, vagy hogy engem emiatt
megdicsérj. Ha nekem megköszönöd, én is
megköszönöm Istennek, ha meg nem, nekem
úgy is jó, mert nem a köszönetért tettem. Hanem
amit teszek, Érte teszem, Aki engem úgy
szeretett, hogy értem, hálátlan és átkozott
emberért a kereszten meghalt, és minden
pillanatban több jót tesz velem, mint amennyit
megérdemlek, vagy amennyit meg tudnék Neki
köszönni.

dcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcd

„Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek”
(Jak 4,7)

„Ímhol van a tűz és a fa; de hol van az
áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta:
Isten majd gondoskodik az áldozatra való
bárányról, fiam.”
(1Móz 22, 7-8)
A hitnek az a természete, hogy olyan javakkal
gazdálkodik, amelyeket nem lát, nem is érez,
mégis úgy gazdálkodik velük, mintha már
kezében tartaná őket. Egyetlen bizodalma, hogy
tudja: Isten nem hazudik és nem csap be. Minden
tekintetben e szerint cselekszik a hitem, akkor is,
ha majd meg kell halnom, szembe kell néznem
a halállal, távoznom kell, és nem tudom, hova
lépjek. A hitetlenség vergődik, csügged, és azt
mondja: Hova menjek hát? Ki tudja, hova jutok?
Mindig látni és érezni akarja, hogy hova jut. Ez
azonban nem következik be, ezért kétségbeesik.
A hit azonban így vélekedik: - Nem tudom, hova
megyek. Távoznom kell, nem látok, nem érzek
semmit. De Arra bízom magam, Aki a zsoltárban
azt mondta: „Vessed az Úrra a te terhedet,
Ő gondot visel rád”. Ebben bízva indulok, mert
tudom, hogy Ő nem hazudik. – Így bírja a hit az
életet, noha nem látja, sőt, csak az ellenkezőjét
látja. Honnan akkor a meggyőződése? Csak
onnan, hogy Isten megmondta, hogy azokat, akik
Benne bíznak, nem engedi markából kiesni.

dcdcdcdcdcdcdcdcdcdcd
„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik,
azoknak minden javukra van”
(Róm 8,28)
Isten mestersége és tudománya, hogy rossz
dolgokat jóvá tud tenni, amennyiben mi valamit
elrontottunk vagy elhanyagoltunk. Én bizony
gyakran cselekedtem oktalanul és balgán,
ami miatt aztán erősen megrettentem, és nem
láttam, hogy szabadulhatnék és menekülhetnék
el ezektől a dolgoktól, melyeket balgaságom
zavart össze és rontott el. De az Úr megtalálta az
útját-módját annak, hogy jóra forduljon, amit
én eltévesztettem, elrontottam. Így kormányozza
Isten minden gyermekét, hogy noha mindannyian
tévednek és hibáznak, a dolog jól, de legalábbis
nagyobb kár nélkül végződjék. Istennek a
szokása a semmiből mindent előhozni; ezért
képes Ő abból is, ami rossz, jót kihozni.
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ÚJ KENYÉR ÜNNEPÉN
Hála

Eszter duzzog az ebédnél. Ma nem a kedvenc étele került az asztalra… Dühösen
mondogatja: „Ezt nem eszem meg, ezt nem szeretem!”
Az édesanyja próbálja nyugtatgatni, és ezt mondja kislányának: „Pedig finom, hálás
lehetnél Istennek, hogy ilyen jókat ehetünk.”
Bizony tényleg hálásak lehetünk Istennek, hogy minden nap finom, friss étel kerül
asztalunkra. Ráadásul nemcsak reggelinél, ebédnél és vacsoránál
ülhetünk asztalhoz, hanem más alkalmakkor is, amikor csak
megkívánunk bármilyen finomságot. És mennyire hálásak lehetünk azért is, hogy Isten
a sok-sok finomság mellett gondoskodik arról, hogy a mi legkedvesebb ételünket két
szorgalmas kéz elkészíthesse – a te édesanyád keze! Köszönd ezt meg neki minden nap!
És köszönd meg Istennek is! Légy hálás mindenért!
Sajnos, nem minden gyermek teheti ezt meg. Vannak a világon olyan országok,
ahol az édesanyák nem tudnak finomabbnál finomabb ételeket készíteni gyermekeiknek… pedig nagyon
szeretnének! Nincs miből, mert vagy természeti katasztrófa sújtotta azt a helyet, ahol élnek, vagy szegénység
van. Gondolkodj el ezen!
Most képzeljünk el egy asztalt. Tízen ülik körül. Ők jelképezik az egész emberiséget.

Három minden földi jót
ehet. Roskadásig van
előttük az asztal. Nem is
bírnak mindent
megenni. Pocsékolnak.

Kettő annyit ehet, hogy
azzal naponta jóllakhat.
Megvan nekik az,
amire szükségük van.
Nem dúskálnak, de nem
is nélkülöznek.

Ennek a háromnak alig
jut valami. Nézd,
rosszul tápláltak. Főleg
kenyéren és rizsen
élnek, de abból se jut
elég. Az egyoldalú
táplálkozás miatt
gyengék és betegesek.

Ez a két ember éhesen
kel fel az asztaltól. Ha
ugyan van még erejük
arra, hogy felkeljenek.
Éhhalál vár rájuk. Ugye
milyen szomorú?

GONDOLKODJ EL EZEN ÉS LÉGY HÁLÁS MINDENÉRT, AMID VAN, AMIT KAPTÁL!
MERT MINDEN NAP VAN MIÉRT HÁLÁT ADNI!

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

HOGYAN SZEGED MEG A KENYERED?
„Azután vette a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, és megtörte” (Mt 15, 36)

Jézus hét kenyérrel és néhány hallal megelégít 4000
férfit és nem tudjuk, hány nőt és gyermeket. Három napig
hallgatták Jézust csodálkozó ámulattal és megnyílt szívvel.
Jézus nem akarta éhen elbocsátani őket. Isteni erejével
csodálatos
módon
megvendégeli
őket.
A maradék 7 kosárnyit tett ki.
Jézus korában törték a kenyeret, mi – feltéve, hogy nem
szeletelték fel már előre az üzletben – szegjük,
felszeljük, késsel vágjuk. Abban a korban más volt a kenyér,
mint ma. Vékony, kerek, papírvastagságú lepény volt a
kenyér, melyet nem lehetett vágni, csak törni.
A lényeg azonban azon van, hogy mit tett Jézus, mielőtt
megtörte a kenyereket? Hálát adott! „hálát adott, és
megtörte”.
Te hogyan szeged meg a kenyeredet? Úgy, mint Jézus:
hálát adva, vagy pedig zúgolódva? Adj hálát te is Istennek,
mert Ő adta a kenyeret! Nem a te munkád eredménye.
Isten ajándéka a kenyér. Ha Ő nem terelt volna esőfelhőket a

búzatáblák fölé, ha Ő nem áztatta volna meg a barázdákat,
hiába erőlködött volna az ember akár kora hajnaltól késő
estig. Isten ajándéka a mindennapi kenyér. Munkád csak
eszköz. Dolgozol érte, ez igaz, de ki adja neked az erőt, az
egészséget, hogy dolgozhass? Erőtlenül hanyatlik le a
legerősebb kar is, ha Isten úgy akarja.
Nem elég azonban egy sóhajtásban leróni a háládat,
hanem cselekedetekben kell megmutatnod. Körülötted is
élnek szegények, éhezők. Szegj nekik a kenyeredből!
Ha zúgolódva szeged meg a kenyered, elárulod, hogy
nem példaképed Jézus. Nem Őt akarod követni életedben,
hanem azokat, akiket saját önzésük, kapzsiságuk,
irigységük vezet. De te ne tartozz közéjük! Legyen Jézus a
példaképed! Tőle mindent megtanulhatsz: a boldog földi élet
titkát, és az örök élet elnyerésének feltételeit.
„hálát adott, és megtörte”- Jézus megmutatja, hogyan
kell megszegned a kenyeredet: hálás szívvel! Soha többé ne
szegj kenyeredből a zúgolódás késével! Ámen.
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AMI VOLT...

60 gyermek köszöntötte édesanyját, nagymamáját verssel,
énekkel és egy csokor gyöngyvirággal május 3-án, Anyák napján.

Pünkösd 1. napján ünnepelte gyülekezetünk megalakulásának
130. évfordulóját. Igét hirdetett Dr. Balla Péter a Károli Egyetem
rektora. Az első kőbányai református istentiszteletet
1885. május 24-én tartották a Fűzér utca 17. szám alatti házban.
Az a nap is épp pünkösd volt!
A képen a pünkösdi úrvacsorázók egy csoportja látható.

19 ifjú tett vallást Szentháromság Istenbe vetett hitéről Isten
és a gyülekezet előtt május 17-én, konfirmáció vasárnapján.

Az elmúlt esztendőkben konfirmáltak találkozóját rendeztük
meg május utolsó délutánján.

Tanévzáró istentiszteleten adtunk hálát Istennek,
hogy velünk volt a 2014/15-ös tanévben is, és megáldotta
tanulásunkat, igyekezetünket.

Az ifjak konfirmációi
fogadalomtételének ünnepi pillanata

A tanévzárón az irgalmas samaritánus történetét adják elő a
Janikovszky Általános Iskola 2. osztályos hittanos gyermekei.

Kőbányai Református Egyházi Élet

AMI VOLT...

Június 25-én évadzáró hangversenyt adott gyülekezetünk
énekkara, a Sztárai Mihály Vegyeskar. Vezényelt: Fekete Károly
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Immár második alkalommal adott otthont templomunk a
Kőbányai Kórusok Találkozójának, melyen idén öt énekkar
vett részt. Az összkart Fekete Károly vezényelte.

Jóra tanítók – jót tanulók. Ezzel a címmel rendeztük
meg idei bibliai táborunkat. A sok-sok jóra bibliai személyek
tanítottak. A jót tanulók pedig mi magunk voltunk, összesen
88-an. Helyszínnek most is azt Balaton parti
szállodát választottuk, ahol évek óta kellemesen és
tartalmasan telik a hét kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Szólt közöttünk Isten Igéje minden reggel és este.
Elsőnek az ószövetségi engedelmes asszonytól tanultunk,
aki Illés próféta szavának engedelmeskedve az utolsó
marék lisztecskéjéből kenyeret sütött, mire áldásul azt kapta,
hogy nem fogyott ki a lisztesfazékja és nem ürült ki az
olajos korsója. Aztán a hűségre tanítottak minket a
tálentumok példázatában szereplő szolgák, akik nem
elásták, hanem forgatták és megsokszorozták a rájuk bízott
tálentumokat. A 3. napon a hit ereje ragyogott fel előttünk
annak az édesapának a történetéből, akinek Jézus Krisztus
meggyógyította halálos beteg kisfiát. A megbocsátás volt a
következő kincs, amit Isten a szívünkre helyezett. Az adós
szolga története alapján tanultunk a megbocsátás
szükségességéről. Az 5. kincs, amiről tanultunk: a hála.
Egy ilyen közösen eltöltött hét után ezt volt a legkönnyebb
elsajátítanunk és kifejeznünk. A bibliai történetben a 10 leprás közül csak 1 ment vissza az Úr Jézushoz háláját kifejezni a gyógyulásért. Mi mind a 88-an hálát adtunk és hálát
adunk ma is Istennek az Ő irántunk való szeretetéért,
velünk létéért, a kapott áldásokért, a barátságokért, a lelki
kincsekért, a gyermekeinkért, a jó időért és az egész
csodálatos hétért!
Sz-S.G.
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Mit üzennek templomunk ablakai?

Alfa és Ómega

A hívő keresztyén arról ismerhető fel, hogy az érte
született és érte áldozatos halált halt Megváltó Jézust
élete „alfa és ómegájának” tekinti. Jézus Krisztus
határozza meg életét első leheletétől az utolsóig – s azon
túl a végtelen örökkévalóságig. A görög ábécé első
betűjétől az utolsóig – ma talán úgy mondanánk, hogy az
Északi sark és a Déli sark közötti világot határozza meg,
amikor tanítványainak mondja: „Én vagyok az Alfa és az
Ómega”. S hogy ez mit jelent, azt a teljes Szentírás tárja
elénk.
Nem emberek (barát vagy ellenség), nem az anyagi
bőség (halottas ingnek nincs zsebe) határozzák meg
életünket, gondolkodásunkat. Még csak nem is
kormányzatok (melyek hozzánk hasonló módon ma
virágoznak, holnap elhervadnak). Ezért mondhatta azt is,
hogy „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ,
nem jár sötétségben!”
Az ablak azt is üzeni, hogy a Biblia nemcsak a
templomban található meg. A templom nem a Szentírás
börtöne! Hanem úton-útfélen, munkában az Ige által
Jézus maga akar velünk lenni. A hatalmas ókori irodalom
elveszett. Csak híradója maradt. A Szentírás: üldözőket,
hitetlen hatalmakat a feledés tengerébe vetett. Ő maga
pedig világol, utat mutat azoknak, akik Isten nevében
akarnak boldogulni. Ezért találták fel a könyvnyomtatást
is. Az első magyar nyomdai termék az Újszövetség.
Tudós fordítója az előszóban „A magyar nípnek ki ezt
olvassa” (nem papokat, urakat szólít meg!) serkent arra,
hogy ne csak egy gyors napi feladat legyen számunkra,
hanem Életkenyér. Nincs a XXI. századnak olyan
személyes vagy társadalmi kérdése, melyre ne a Biblia
adna választ.
P.V.

Betlehem csillaga: Jézus

Hajdan a világtengereket szelő hajók kapitányai
éjnek idején kizárólag az Északi Sarkcsillagra
hagyatkozva irányították járművüket. A Messiás Krisztus
születését is rendkívüli csillagjelenség tudatta a
mezopotámiai bölcsekkel. A Jézus születését hirdető
csillag, a betlehemi csillag ugyancsak nagy útra késztette
őket: látni akarjuk a zsidók egyszülött királyát.
A történelemben, így a csillagászatban és az emberi
gondolkodásban ezzel új korszak kezdődött. Vajon tud
mit kezdeni az ember a nagy lehetőséggel?
Vajon a betlehemi gyermekkel, a felebaráti szeretettel mit tud kezdeni az emberiség? Ha nem tud, az a véget
jelenti. Ha tud: örök, üdvösséges boldogság a része.
Mi mindenre használták fel a csillag jelképét!
Kereskedők „biznisz” céljára, államok bombázó
repülőgépek jelzésére. Hatalomittas kommunisták embertízmilliók gyilkolására.
Mit üzen nekünk a csillag? Először is saját életünkre
tekintve: Dicsőség szálljon általa Istenre, s teremtsen
békességet még rokonok körében is. Görögül: Jesous
Christosz Theou Hüiu Szótér” = Jézus Krisztus Isten Fia
a Megváltó. A világ minden kérdésében és életem minden
percében.
Orosz ortodox kegyszerek elmaradhatatlan ékessége.
Amikor Lenin rájött arra, hogy a vallásos muzsik, ha
meghal se lesz istentagadó, a kommunista ideológia
jelvényévé tette. Piros színben!
Jézus azonban Életet hozott! Jézus békességet kínál!
Menjenek tönkre a fegyvergyárak!
Általunk pedig Jézus békessége terjedjen!
P.V.

TÁJÉKOZTA TÓ

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

Kõbányai Református Egyházi Élet

Ami lesz...
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- Szeptember 13-án (vasárnap) a 10 órakor kezdődő istentiszteleten emlékezünk meg Dr. Bereczky Endre
körorvosról, egyháztanácsosról, aki 130 évvel ezelőtt a Kőbányai Református Gyülekezet megalakulását és
templomunk építését kezdeményezte. Meghívott vendégeink: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter,
valamint Kovács Róbert, Kőbánya Polgármestere és Képviselőtestülete. Az istentisztelet után megkoszorúzzuk
az első főkurátorunk emlékére állított emléktáblát a parókia falán. Ünnepi alkalmunkat szeretetvendégséggel zárjuk.
- Szeptember 18-tól kéthetente pénteken délelőtt 10 órakor Baba-Mama körre várjuk a kisgyermekes
édesanyákat.
- Felnőttek keresztelőjére, illetve konfirmációjára kerül sor az október 4-i istentiszteleten.

- A IV. Kőbányai Református Jótékonysági Szüreti Bált október 9-én rendezzük meg. A néptáncról
idén is a Koccintós Táncegyüttes gondoskodik, a jó zenéről a Sungroove Zenekar, a kitűnő hangulatról pedig
minden résztvevő! A bál teljes bevételét a templom fűtéséhez szükséges tűzifára fordítjuk.

- Csendes hétvégére hívogatjuk a kedves testvéreket: október 23-24-25-én az erdélyi Nagykapusra!
Az előadások témája: Házasság a mindennapokban. Indulás: okt. 23-án (péntek) reggel, érkezés 25-én (vasárnap)
este. Az utazás a jelentkezők számától függően személygépkocsikkal vagy autóbusszal történik. Szállás és étkezés
családoknál. Érdeklődni, illetve jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.

- Idén is megrendezzük a Kálvin Napokat: október 29. és 31. között.
- Október 29-én (csütörtökön) 17 órától Verbai Lajos, a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény Igazgatója
Kőbánya különlegességei címmel tart előadást a Nagyteremben.
- Október 30-án (pénteken) 17 órától Petrőczy Éva (József Attila-díjas költő, író, műfordító,
irodalomtörténész) és Dr. Szabó András (irodalomtörténész, egyetemi tanár) előadását hallgathatjuk meg.
- Október 31-én, a reformáció emléknapján, 17 órától ünnepi istentisztelet a templomban.
- Az Úr szent asztalát november 1-én (és nem okt. 25-én) délelőtt 10 órakor terítjük meg.

- November 29-én (Advent 1. vasárnapján) 15 órától Adventi szeretetvendégségre várjuk a kedves
gyermekeket és szüleiket a Nagyterembe.

Tanulságos történet

VA N - E T Ö K É L E T E S E G Y H Á Z ?

Volt egyszer egy fiatalember, aki sem az egyházat, sem a vallási közösségeket nem tartotta tökéletesnek. Nem volt
velük megelégedve. Mindegyikben talált valami hibát. Ezért csalódottan elment a hegyekben lakó bölcs remetéhez.
Elmondta neki, hogy olyan vallásos közösséget keres, amelyben minden tökéletes. Ott biztosan jól érezné magát.
- Van-e ilyen egyház? – kérdezte a remetétől. A remete válasz helyett odavezette az ifjút a cellája mellett lévő kis
kápolna falához.
- Mit látsz? Mondd el sorjában!
- Először is látok egy öreg falat – felelte az ifjú. – Aztán lehullott vakolatot, egy mohával benőtt téglát, odébb pedig
a falból kinőtt valamiféle virágot…
- Elég! Látod, mennyi piszok és hiányosság van ezeken a falakon, mégis Isten lakik közöttük. És ez a legszebb,
leglényegesebb ebben a piciny épületben. Így vagyunk az Egyházzal is. Nem lehet tökéletesen tiszta és hibátlan, mert élő
kövekből, emberekből épült, akiknek sok hibájuk van, sőt bűneik…
Az ifjú értetlenül nézett a remetére. - De én éppen olyan egyházat keresek…
- Látom, nem érted – szakította félbe a remete. – Mindjárt meg fogod érteni, csak előbb válaszolj a kérdésemre:
te tökéletesnek tartod magad?
- Távolról sem - szabadkozott az ifjú.
- Na látod! Tegyük fel, hogy valahol találsz egy közösséget vagy egy egyházat, amely szerinted tökéletes. Az egyház
azonban abban a pillanatban elveszíteni tökéletességét, mihelyt te oda belépnél, mivel te nem vagy tökéletes. Jegyezd meg
jól, ifjú barátom: az Egyház mindig olyan, amilyenek mi, a tagjai vagyunk!
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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 18 órakor istentisztelet
vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet
kedden 16 órakor Idősek Klubja
kedden 18 órakor bibliaóra
szerdán fél 3-tól istentisztelet az Újhegyi
Idősek Otthona emeleti kápolnájában
minden hónap 1. csütörtökén 18 órakor presbiterek órája
minden hónap utolsó vasárnapján 10 órakor úrvacsoraosztás
minden második pénteken 10 órától Baba-Mama kör
konfirmációi előkészítő szombaton 14 órától a Kisteremben
ifjúsági csoport órája szombaton 16 órától a Názáretben

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
KŐBÁNYAI REFORMÁTUS ÉLET - 2015. szeptember
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.

