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A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA
„Tekintsetek az égi madarakra…,
mennyei Atyátok eltartja azokat.
Nem sokkal értékesebbek vagytok-e azoknál?”
(Mt 6, 26)
A kiránduló zsebében feldalol a mobiltelefon. Sietve nyúl utána:
„kezébe veszi sorsát”. Gombot nyom: máris kész a kapcsolat – az éteren
át. Feszült figyelemmel, szinte egész testével tapad a kis készülékhez.
Egy pillanatra úgy tűnik, nem is ő tartja a maroknyi telefont, inkább
csak csügg azon. Belekezd egy-egy mondatba, de szava mindig félbemarad. Még ajkán sincs a szó, már érti az a valaki? Vagy talán lényegtelen minden, amit mondana? Maga is érzi, hogy válasza nem fontos,
és önkéntelenül hadarja újból és újból: „Megértettem, uram!” Gondterhelt arccal, sietve szedi össze dolgait. Nem kell magyarázkodnia.
Kirándulótársai is megértik. „Majd hívjál fel!” – kiáltják utána.
Mint különben mindig, ismét nagyot változott a világ. Bárhol
elérhetők vagyunk. Mindenütt átvehető a fontos üzenet. Bent, a legmeghittebb pillanatokban; kint, a természetben, a felüdítő kimenekvés
óráiban. Már ki sem merjük kapcsolni azt a készüléket, mert fontosak
vagyunk valakinek. Vagy csupán pillanatnyi hasznot élvező eszközök
a hatalmas kapcsolatrendszerben? Esetleg már világhálóban vergődő
madarak?
Egyszer Jézus is kivitte a hegyre tanítványait. Leült, elnézte őket,
a gondterhelt, gyászos, békétlen, síró-szenvedő arcokat, a beteg és
éhes testeket, majd többször is elismételte: Boldogok vagytok. Mélyen
beleszippantott a Holt-tenger lehelte sós fuvallatba; engedte, hogy a
napfény végigmelengesse tagjait és arcát barnítsa; szeme végigjárta a
szomszédos halmokat s odébb a hegyre épült várost; hosszan követte
az ég kékjén szálló madarakat, gyönyörködött a virágokban, majd így
szólt: „Ti vagytok a föld sója… Ti vagytok a világ világossága és a hegyen
épült város… Ne aggodalmaskodjatok életetekért, hogy mit egyetek…”
A maroktelefonok már kint a hegyen feldalolnak. Nagyot változott
a világ. Javunkra és kárunkra, mint mindig. De javunkra volna, ha
nem csak a daloló maroktelefonokból vennénk a fontos üzeneteket!
Ha először azt a Hatalmast keresnénk - a természet ölén s a civilizáció
fellegváraiban. Aggodalmaink bizonyára enyhülnének – titokzatosan.
Számára nemcsak fontosak, hanem értékesek vagyunk: édes gyermekeinek családi közössége, akik feldalolnak: „Asztalt terítesz nekem…,
elárasztod fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és
szereteted kísér engem életem minden napján” (Zsolt 23, 5-6). Sz-S. G.
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Túrmezei Erzsébet:
Szánd meg, Isten, a magyart!
Himnuszunk költőjének
“Isten, áldd meg a magyart!”
- énekeljük egyre veled.
Hiszen nagyobbat kérni nem lehet,
mert az áldás nyomán bőség terem,
mert az áldás vészben védelem,
viharos nap után boldog derű,
tőleédessé lesz a keserű,
acélozza a lankadt, gyenge kart.
Új meg új reménnyel énekeljük
teveled: “Isten,áldd meg a magyart!”
De szívedből a jaj is felbuzog.
Segélykiáltás zárja Himnuszod.
Bűnök mélye, harag villámai
tanítottakégre kiáltani.
Tenger morajlott, messze volt a part…
s felsikoltottál: “Szánd meg a magyart!”
Mert láttad bűneink mélységeit,
Láttad, csak szánó irgalom segít,
isteni irgalom és bűnbocsánat.
Segíts hát elsírni ma is utánad
mind, amit Himnuszod kérni akart!
Azt is, hogy: ”Szánd meg, Isten,
a magyart!”
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IGEI ÜZENET
„Kinek az embere vagy, és hova való vagy?”
(1Sám 30, 13)

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el,
mennyi jót tett veled!” (Zsolt 103, 2)

Évekkel ezelőtt egy németországi prédikátor érdekes felfedezést tett a gyülekezetében. Utána kellett néznie valaminek
az elhalálozottak egyik régi nyilvántartásában. Meglepetésére az elköltözöttek neve mellett néhány betű szerepelt.
A többség neve mellett M.E.R., de néhány név mellett azt
olvasta, hogy M.V.C. Sokáig kellett kutatnia, míg ezeknek a
titokzatos betűknek a jelentésére rájött.
Az M.E.R. ezeknek a latin szavaknak a rövidítése volt:
Membrum Ekklesiae Reformatae, ami azt jelenti, hogy
a megreformált egyház tagja. Az M.V.C. ellenben ezt
jelentette: Membrum Vivum Christi, azaz magyarul:
Krisztus élő tagja.
Micsoda hatalmas különbség! Itt a földön nagyon fontosnak tűnhet, hogy valaki egy tekintélyes egyház tagja
legyen. A menny szempontjából azonban ez nemcsak
nem elég, hanem teljesen fölösleges is. Csak aki valóban
az Úr Jézushoz tartozik, és így tagja a Testének, lesz majd
egyszer Őnála a dicsőségben. „De akiben nincs a Krisztus
Lelke, az nem az övé. Ha pedig annak Lelke lakik bennetek,
aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti
halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által” (Róm 8, 9.11).
Vajon mit lehetne a te neved mellé írni?

Ha elég ennivaló van a hűtőszekrényedben, ha van mit felvenned, fedél van a fejed fölött, és van ágyad, ahol alhatsz,
akkor a világ lakosságának 75%-ánál gazdagabb vagy.
Ha pénzed van a bankban a folyószámládon, és valamenynyi a pénztárcádban is van, ahhoz a jólétben élő réteghez
tartozol, amely a világ lakosságának 8%-át teszi ki.
Ha ma reggel egészségesen keltél fel, jobb dolgod van, mint
azoknak a millióknak, akik ezt a hetet nem fogják túlélni.
Ha van Bibliád, rendkívüli áldásban van részed. A világ
lakosságának harmada nem jut hozzá Isten írott Igéjéhez.
Ha még élnek a szüleid, és még mindig együtt, boldog
házasságban, akkor a mi országunkban a kevés kivételek
közé tartozol.
Ha hiszel az Úr Jézus Krisztusban, mint Megváltódban, a nagyvilágon élő emberek közül a legáldottabbak között vagy.
Ha tegnap konkrét dolgokért imádkoztál, és talán már
ma is, akkor egy boldog kisebbség soraiba tartozol, amely
hiszi, hogy Isten meghallja és meghallgatja az imádságokat.
Ha ezeket a sorokat el tudod olvasni, sokkal jobb helyzetben vagy, mint az a közel kétmilliárd ember, akik nem
tudnak írni és olvasni.
De akkor miért vagy elégedetlen? Minden okod megvan
arra, hogy hálás legyél! Áldjad, lelkem, az Urat!

„Mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet” (Zsolt 138,2)
VALLOMÁSOK A BIBLIÁRÓL
Március első vasárnapja Bibliavasárnap. Ezen a napon különösen is azért adunk hálát, hogy mi is talán már gyermekségünktől,
vagy hosszabb-rövidebb ideje ismerhetjük a Könyvek Könyvét, és alkalomról-alkalomra befogadhatjuk üzenetét. Hogy volt,
aki a kezünkbe adta, beszélt róla és belőle, magyarázott türelemmel, bizonyságot tett hittel. Könyörögünk Isten jelenlétéért,
Szentlelkéért, hogy tegye áldottá bibliaolvasásunkat, igehallgatásunkat, hogy tudjuk azt „Isten beszédeként” meghallani, mely
formál, bölccsé tesz, tanít, fedd, megjobbít és megment az üdvösségre! Íme, néhány vallomás a Bibliáról:
„Valami nagyobbat találunk a Bibliában a vallásnál. Nem igazi emberi gondolatokat tartalmaz az Isten felől, hanem isteni
gondolatokat az ember felől. Nem arról van szó abban, hogy hogyan találjuk meg az utat Istenhez, hanem arról, hogy hogyan
kereste és találta meg Ő az utat hozzánk.” (Mátyás Ernő)
„Nagy hatalmasságok próbálták elpusztítani ezt a könyvet, igyekezve megsemmisíteni és gyökerestül kiirtani – Nagy Sándor,
Egyiptom és Babilónia fejedelmei, Perzsia, Görögország és Róma uralkodói, Julius és Augustus császár –, de nem értek el semmit. Elmúltak, a könyv pedig megmaradt, és meg is marad örökké, tökéletesen és teljesen, ahogy Isten először kijelentette.
Ki segített neki – ki védte meg ilyen hatalmas erők ellen? Senki, egyedül Isten maga, aki mindeneknek Ura.” (Luther Márton)
„A Biblia mágikus könyv, csak annak nyílik fel, aki élő hittel olvassa. Huszonhat éve mindennap felnyitom. Tanítóm és nevelőm.
Vigaszom és vezetőm. Kimeríthetetlen fényforrás. Tökéletes Útmutató. Elképzelhetetlen, igen, talán elviselhetetlen lenne az élet
nélküle.” (Mezei Mária)
„A Biblia olyan nekem, mint a víz. Ha vizet iszom, megtisztul a testem; ha Isten szavát olvasom, megtisztul a szívem, értelmem
és lelkem. Ha nem iszom vizet, kiszárad a testem. Ha nem olvasom Isten szavát, kiszárad az életem. Isten Igéje hívőként létfontosságú számomra.” (Michael Harrison Sweet, amerikai énekes-dalszerző)
„Lehetetlen a világot Isten és a Biblia nélkül jól kormányozni.” (George Washington, az Amerikai Egyesült Államok első elnöke)
Most Téged kérdezlek, kedves Olvasó! Te mit vallasz a Bibliáról?
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TÖBB AZ ÉLET

Túróczy Zoltán
TA N Á C S

Vajon hogyan lehetne az Úr Jézus Krisztus sokféle tanítását
egy tételbe összesűríteni és egyetlen mondatban elmondani?
Ma még tied körülötted minden,
Nem könnyű feladat ez. Szinte lehetetlenre vállalkozik az, aki
Adhatsz
belőle, adj hát, kinek nincs,
ennek a rendkívül gazdag anyagnak tömör summáját próbálja
Mert jön egy nap, talán nemsokára
megfogalmazni. Én most mégis ilyen vakmerő lépésre szántam el
S kihull kezedből minden földi kincs.
magam. Egy mondatba sűrítem Jézus egész tanítását. Három szó
az egész: több az élet.
És nem lesz tied többé semmi sem.
Mindig mindenkinek a maga módján magyarázta ezt Jézus.
Tollad, virágos párnád másra vár,
A Hegyi Beszédben így mondja: „Ne aggódjatok életetekért… nem
Mit maga köré épített egy élet,
több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál?” (Mt 6, 25).
Nem lesz több, mint összeomló kártyavár.
Emlékezzünk néhány példázatára! Száz bárány közül eltéved
Ma szólhatsz még jóságos, meleg szóval
egy. Tüskés bozótba szorul, keservesen béget. Jön a pásztor: látod,
Testvéredhez, ki szenved, szomorú,
ilyen nyomorúságos helyzetbe jutottál, mert a magad feje után
Vigaszt hoz szavad zengő muzsikája
indultál el. Ez bizony nem valami gazdag élet itt a szorultságban.
S tán rózsát hajt egy töviskoszorú.
Te talán már nem is bízol az életben. No, gyere, felveszlek a vállamra, kiviszlek innen a szorosságból a szabad élet tágasságára. VisszaHajolj hát hozzá, amíg beszélsz,
viszlek a többiek közé. Ott majd meglátod, mennyivel több az élet
Harmatként hulljon szerető szavad,
Mert jön egy nap, hogy elnémul az ajkad
ennél, amibe jutottál.
És soha többé szóra nem fakad.
A tékozló fiú esete is ezt hirdeti: több az élet annál, amit mi
élünk, de az a baj, hogy ha végre feltámad bennünk a vágy a több
Ma kezed még erős, a lábad fürge,
után, rendszerint téves utakon keressük azt. Ez a fiú azt hitte, hogy
Szolgálhatsz szegényt, árvát, beteget,
akkor jut el az élet többletére, ha elhagyja apját, testvérét, otthonát
Ma törölhetsz verejtéket, könnyet:
a vidám cimborákért és a parázna nőkért. Aki így keresi a „többet”,
Óh, most segíts, ha teheted!
az a moslékos vályúhoz jut el a disznók társaságában. S hirdeti
Mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan,
Jézus: megtalálod a „többet”, ha visszatérsz Atyádhoz.
Mindegy,
hogy ősz lesz, tél vagy koranyár,
A gyöngykereskedő is „többre” törekedett (Mt 13, 45-46).
Mert nincs több időd, s amit meg nem tettél,
És amikor a csonka-bonkákat behívták a keresztutakról a királyi
Azt nem teszed meg többé soha már.
menyegzőre, nekik is a „több életet” kínálták odabenn (Mt 22, 1-14).
Különös dolog az, hogy az emberiség tömegei keresik a többet,
De ma még tied körülötted minden,
Jézus kínálja a többet, és mégsem találkozik az emberiség nagy
És adhatsz… Adj hát annak, kinek nincs!
része Jézussal, illetve, ha találkozik is, nem lép arra az útra, amit
Hisz jön egy nap, talán nemsokára,
Ő ajánl. Vajon miért van ez így?
S kihull kezedből minden földi kincs.
Egyszerűen azért, mert a tömeg akarja ugyan a jót, de saját
Csak az lesz a tied, amit odaadtál,
elgondolása van arról, hogy mi legyen ez a jó és milyen úton
Csak
az, mi minden kincsnél többet ér:
lehessen ezt megtalálni, elnyerni. Jézus más tartalmat ad a jónak,
A tett, a szó, mit szeretetből adtál,
a „többnek”, és más utat kínál az elérésére. Ezért fordulnak el sokan
Veled marad, s örökre elkísér.
Jézustól.
Az emberek általában úgy képzelik el a jót, a „többet”, mint több
sikert, több dicsőséget, tapsot, pénzt, élvezetet, testi és lelki mámort. Az út ide lépésről lépésre egyenes ívben felfelé vezet.
Jézus viszont ezt tanítja: akkor lesz „több” az életed, ha több lesz benne a szeretet, a békesség, a szolgálat és az
áldozat. Ha nem tekinted zsákmánynak az életedet és a gazdagságodat, hanem odaadod másoknak; ha a szolgálatod,
segítséged által felemelkedhetnek mások, akkor jutsz el az élet mennyei többletére. Ha Jézusért szegény leszel, akkor
leszel gazdag. Ha Őérette meghalsz, akkor lesz boldog feltámadásod. Ha elvállalod a keresztet Őérette, kimondhatatlan nagy kincset lelsz Benne.
Ez az út tehát nem felfelé, hanem lefelé vezet. Jézus tanításának tehát itt van a nagy „botránya”. Mert aki fel akar
emelkedni a mennyei élet magaslataira, annak alá kell szállani szolgálatok és áldozatok világába. Szerinte a többre
nem úgy jutunk el, hogy állandóan csak szerzünk, harácsolunk magunknak, hanem úgy, hogy egyre többet adunk
és egyre boldogabban, szívesebben adunk.
Ajánlom neked, testvérem, próbáld ki a Jézus útját! Szeress, bocsáss meg, adj, segíts, vesd el a félelmeidet, örülj,
énekelj, imádkozz! Ez a jó út. Ezen jutsz el a többre! (Farkas József)

4

Kőbányai Református Egyházi Élet

AMI VOLT…
Zsúfolásig megtelt a Nagyterem 2015.
december 29-én, az adventi szeretetvendégségen. Közös énekek, bibliai tanítás,
papírhajtogatás, sütemény és meleg tea
tették változatossá a délutánt. A testvérek adományaiból közel 400 tombolaajándékot sorsoltunk ki. A tombola
bevételéből (43 ezer Ft) csaknem 300
karácsonyi csomagot készítettünk
időseknek és gyermekeknek.

Adventi kézműves foglalkozás a Názáretben

Óvodásaink köszöntötték az értünk született Megváltót

A Szent László téren felállított Betlehemesnél is hangzott
Isten Igéje advent 3. vasárnapján

A Janikovszky Éva Általános Iskola 3. c és d osztályának
tanulói egy kedves jelenetet adtak elő, melynek címe
Jákób és báránya volt.

Általános iskolás gyermekeink verseket, énekeket
adtak elő a karácsonyi ünnepségen.

Kőbányai Református Egyházi Élet
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Nem könnyű lelkésznek lenni!

A T Ö K É L ET E S PA P

2016. január 10-én a Budapest- Északi Egyházmegye
újévi szeretetvendégségének adott otthont gyülekezetünk. Az egyházmegye lelkipásztorai és munkatársai előtt (is) szépen szolgált a Sztárai Mihály Vegyeskar
(vezényelt: Hachnauer Bettina), valamint az ifjakból
álló Kis Karácsonyi Kórus.

e e e e f f f

Egy számítógépes felmérés
kimutatta,
hogy a tökéletes pap
pontosan 10 percet
prédikál. A bűnt elítéli, de azzal senkinek
nem okoz fájdalmat.
Naponta reggel hattól
éjfélig dolgozik, de a
telefont hajnali ötkor is szívesen felveszi. Ellátja a templomi
teendőket, villanyt szerel, kertészkedik, és szépen… takarít.
Hetente 20.000 Ft-ot keres, jól öltözködik, értékes könyveket
vesz és a kocsija sem utolsó. Minden héten 15.000, Ft-ot
oszt szét a szegények között. Emellett 26 éves, de 30 éves
lelkipásztori gyakorlattal rendelkezik.
Nagyon szereti a fiatalokat és minden idejét az idősekkel tölti.
A tökéletes pap mindig mosolyog, mert odaadó munkájához
az erőt a kitűnő humorérzékéből meríti. Naponta 15,
a gyülekezethez tartozó családot, ugyanennyi kórházban
fekvő beteget és magányos gyülekezeti tagot látogat meg.
Minden idejét az egyháztól elhidegült hívek pásztorolásával
tölti, és mindig az irodában van, ha keresik.
Ugyanis:
E ha a szokottnál 10 perccel hosszabban prédikál, akkor
bőbeszédű,
E ha hangosabban prédikál, akkor ordibál,
E ha normálisan beszél, akkor az ember nem ért semmit,
E ha saját autója van, akkor világias beállítottságú,
E ha viszont nincs autója, akkor nem halad a korral,
E ha az egyházközség tagjait látogatja, akkor szimatol,
E ha családokat látogat, akkor nem törődik a családjával,
E ha otthon van, akkor miért nem látogat családokat,

Az Ökumenikus Imahét (2016. január 18-23.)
hat estéjén hat istentiszteletet tartottunk Kőbánya
hat történelmi felekezetű templomában. Az imahét
vezérigéje Péter 1. leveléből volt: „Arra hívattunk, hogy
az Úr nagy tetteit hirdessük!” (2,9).

E ha a pénzről beszél, akkor pénzsóvár,
E ha a templom javára gyűjt, akkor kihúzza az emberek
zsebéből a pénzt,
E ha nem rendez ünnepséget, akkor semmi sem történik,
E ha ünnepséget szervez, akkor nem tud nyugton maradni,
E ha az Istentiszteletet pontosan kezdi, akkor siet az órája,
E ha később kezd valamit, akkor feltartja a híveket,
E ha a templomot renováltatja, akkor feleslegesen szórja
a pénzt,
E ha nem építkezik, akkor hagy mindent tönkremenni,
E ha fiatal, akkor nincs tapasztalata,
E ha idős, akkor mikor megy már nyugdíjba,
E ha meghal, akkor nincs, aki pótolja.
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JELES TÖRTÉNELMI ÉVFORDULÓK

425 éve történt

1591-ben hunyt el Károlyi Gáspár református lelkipásztor, bibliafordító.
A kortársak is „istenes vén embernek” nevezték Károlyi Gáspárt,
akinek eredeti neve Radics vagy Radicsics volt. A Radicsok
egyszerű mezővárosi polgárok voltak, akik valamikor a 15. század
folyamán vagy talán a 16. század elején telepedtek le Erdélyben.
Az 1529-ban Nagykárolyban született Gáspár gyermekkora
idején még szintén ezt a családnevet viselte, de később, művelt
kortársaihoz hasonlóan, a szülőhelye iránti tisztelet jeléül új nevet
választott magának. Így lett Carolus Gasparus (Caspar Caroli),
magyarosított formában: Károlyi Gáspár.
1556-ban beiratkozik a világnézetét élete végéig meghatározó
wittenbergi egyetemre. 1563-tól már Gönc első lelkészeként
tevékenykedett. Gönc mint mezőváros akkoriban igen jelentős
települése volt Felső-Magyarországnak. A reformáció századában
már Abaúj vármegye második városaként tartották számon, Kassa
után. 1566-tól a Kassavölgyi Egyházmegye esperese. Környékbeli lelkipásztorok és tanítók segítségével 3 év alatt fordította le a
Bibliát magyar nyelvre. A kinyomtatást protestáns főurak
adományai tették lehetővé. Munkájukban az vezette őket, hogy
Isten Igéjét, mely a hit alapja, csak akkor tudja mindenki olvasni,
ha ezt a saját anyanyelvén teheti.
1590-re elkészül az első teljes magyar bibliafordítás: a Vizsolyi Biblia. Az Elöljáró beszédben így vall a fordító áldozatos munkájáról:

340 éve történt

1676. február 11-én szabadultak a gályarab prédikátorok
a holland Michael de Ruyter tengernagy segítségével.
Az 1670-es évek a protestáns egyházak életében a próbatétel évei
voltak. A magyarországi ellenreformáció a legkegyetlenebbül
támadt azokra, akik a négy solust vallották: csak a Szentírás, csak
Krisztus, csak kegyelemből, csak hit által. A XVI. század végére
Magyarország lakosságának 70%-a protestáns volt. Evangélikus és református gyülekezetek alakultak. Templomokat és iskolákat építettek. Akkor fogtak hozzá a jezsuiták vezetésével, német
katonák fegyvereire támaszkodva ezeknek a gyülekezeteknek a szétzúzásához és ahhoz, hogy aki csak valamely protestánst felekezet
híve lett, térjen vissza a római katolikus egyházba.1674 tavaszán
több mint 700 protestáns hitvallót idéztek a Pozsonyban felállított vésztörvényszék elé. Közülük 336-an meg is jelentek. Hetekig
kínozták, vallatták, győzködték őket. A bíróság felségsértéssel, hazaárulással, a katolikus egyház megsértésével vádolta őket, egyben
követelte állítólagos „bűneik” beismerését és áttérésüket a katolikus
hitre.
Séllyei István, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke
a tárgyaláson a következő szavakkal védekezett: „mi ártatlanok
vagyunk, ha pedig a mi ártatlanságunkban elnyomattatunk, békességes tűrőknek kell lennünk… Lehetetlen, hogy mi egynéhányan
eladnók vallásunknak és országunknak szabadságát, melyet a mi
eleink sok vérek hullásával kerestek, elviselhetetlen iga alá vetvén
mind eklézsiánkat, mind országunkat.”
A beidézett prédikátorok közül a legállhatatosabbakat, akik semmifajta megalkuvásra nem voltak készek, kisebb csoportokban várbörtönökbe vitték, majd több mint 90 lelkészt Nápolyba hurcoltak.
Két hónapig gyalogoltak ezek az emberek, köztük sok idős ember is, mezítláb, rongyokban, kiéheztetve Bécsújhelytől Nápolyig.
Közben többen meghaltak, belepusztultak a próbatételekbe.
Nápolyban aztán fejenként 50 aranyért eladták őket gályarabnak.

„Meggondolván azért az anyaszentegyháznakaz mi nemzetségünk
között ez dologban való fogyatkozását és jövendő épülését, másfelől
az mi tisztünket, az Istennek nevét segítségül híván, minekutána
hozzákezdtem volna egynéhány jámbor tudós atyafiakkal, kik
nékem a fordításban segítséggel voltak, meg nem szüntem addig,
mígnem véghözvittem az Bibliának egészlen való megfordítását.
Melyben munkálkodtam közel három esztendeig, nagy fáradsággal, testi töredelemmel, de oly buzgóságos szeretettel, hogy én egy
szempillantásig e nagy munkát el nem untam.”
Károlyi Gáspár halálának 425. évfordulója határozza meg az idei Irodalmi
Vetélkedőnk témáját: EGY SZABADON
VÁLASZTOTT BIBLIAI TÖRTÉNETET
kell elmondania a jelentkezőnek.
Választhat ószövetségi és újszövetségi történetet is; a terjedelem nincs megszabva.
Időpont: 2016. április 10. (vasárnap) 15 óra
Jelentkezési határidő: március 30.
Helyszín: Nagyterem
Korhatár nincs! Óvodásoktól a legidősebb testvérekig bárki
jelentkezhet! A résztvevők értékes jutalomban részesülnek.
Téged is várunk! A három tagú zsűri előtt mondd el saját
szavaiddal a számodra legkedvesebb bibliai történetet!
Ki tudná elmondani a
csontig-bőrig lesoványodott, de erős szívű, bátor
hitvallók mérhetetlen
szenvedését: a sok éhezést,
korbácsütést, szidalmat,
az embertelenül nehéz
munkát! Az evezőpadhoz
párosával voltak odaláncolva, 15-20 órát eveztek
egyfolytában. Ruhát nem adtak rájuk, csak egy ócska nadrágot.
Hajukat, szakállukat tövig lenyírták. Szájukat egy fadarabbal
(pecekkel) dugták be, hogy beszélni ne tudjanak. Csak szemük élt,
de ebben erő, reménység, bizakodás volt, mintha azt mondta volna:
kitartani végig, hűségesnek maradni mindhalálig! Esténként,
amikor eloldották láncaikat, s a hajófenéken zsúfolták össze őket,
egymáshoz bújva, felcsendült énekük: „Akik bíznak az Úr Istenben
nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el semminémű veszedelemben”
(125. zsoltár). Vagy a másik: „Az Isten a mi reménységünk, midőn
reánk tör ellenségünk” (46. zsoltár). S szállt az ének, túl a hajón, a
partokon, be az emberek szívébe, s ébresztgette az emberek lelkiismeretét. Reggel újra felhajtották őket, leláncolták a gályapadhoz,
s kezdődött elölről minden. Több mint egy éven át. Állhatatos
hitük, buzgó imádságuk azonban meghozta gyümölcsét.
A 26 még életben maradottat – széles körű nemzetközi felháborodás ésdiplomáciai tevékenység eredményeként, kormánya
utasítására – 1676. február 11-én Michael de Ruyter holland
tengernagy szabadította ki, akik Hollandiában, Szászországban,
és Svájcban találtak menedékre.1681 után némelyek visszatérhettek és elfoglalhatták korábbi tisztüket.
„Sok győzelmet vívtam életemnek minden rendiben ellenségeim
felett, de ez az én legfényesebb diadalom, mellyel Krisztusnak ártatlan szolgáit az elviselhetetlen terhek alól kiszabadítottam” – ezekkel
a híressé vált szavakkal fogadta hajóján a holland tengernagy a
magyar prédikátorokat. Neveiket templomunkban emléktábla őrzi.
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AMI LESZ…
TERVEZETT PROGRAM 2016-BAN

Az állandó alkalmakon kívül a következőket tervezzük
január 18 – 23.
február 14.
február 25 – 28.
március 6.
március 6.
március 20.
március 21-25.
március 25.
március 27-28.
április 10.
május 1.
május 5.
május 15-16.
május 22.
május 21.
május 29.
június 4
június 12.
június 13.
június 26.
július 4-9.
szeptember 4.
október 14.
október 31.
november 20.
november 27.
december 25-26.
december 31.

Ökumenikus imahét
Böjt 1. vasárnapja
Evangélizációs hét
Bibliavasárnap
15 órától Kőbányai Mesterdalnokok Versenye
Virágvasárnap. Felnőttek konfirmációja
Nagyhét. Minden este istentisztelet.
Nagypéntek. Passió
Húsvét – Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe.
Irodalmi vetélkedő
Anyák napja. Konfirmáció vasárnapja.
Áldozócsütörtök – Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepe.
Pünkösd – Szentlélek kitöltésének ünnepe
Szentháromság-vasárnap
III. Kőbányai Kórusok Találkozója
Amerikai diákkórus koncertje (ingyenes)
Gyülekezeti kirándulás
Tanévzáró istentisztelet
Amerikai diákkórus koncertje (ingyenes)
Presbiterek vasárnapja
Bibliai tábor Balatonföldváron. A hét témája: Tengeri történetek
Tanévnyitó istentisztelet
5. Jótékonysági Szüreti Batyus Bál
Reformáció ünnepe
Örökkévalóság vasárnapja
Advent 1. vasárnapja. Adventi szeretetvendégség
Karácsony – Krisztus Urunk születésének ünnepe
Óévi istentisztelet

TÁJÉKOZTA TÓ
Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy gyülekezetünkben
az egyházfenntartói járulék (ajánlott) összege 2016. 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.
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„Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a
te dicsőséged hajlékának helyét” (Zsoltárok 26, 8)

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
-

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 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 - 2016. január
A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség tudósítója
Megjelenik negyedévente
Felelős szerkesztő: Szilágyi-Sándor Gabriella lelkipásztor
Nyomdai munka: SZELKER Nyomda
E lap előfizetési díja vagy példányonkénti ára: tetszés szerinti adomány.

