
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,  
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3, 16)

Sokszor nevezik karácsonyt a szeretet ünnepének. Csakhogy nem azért a szeretet 
ünnepe, mert mi azon a pár napon jobban szeretjük egymást, mint máskor, vagy 
mert szeretetünk jeleként ajándékokat adunk egymásnak. Hanem azért, mert úgy 
szerette Isten világot – benne téged és engem –, hogy egyszülött Fiát adta érte.

Ez az Ige az evangélium szíve. Az Isten szeretetének legrövidebb himnusza.  
A sok gonddal-bajjal küszködő ember szívében azonban sokszor feltámad a dacos 
kérdés: ugyan miben látszik meg Isten irántam való szeretete? Beteg vagyok… nehéz 
körülmények és még nehezebb emberek között élek… méltatlanul bántak velem… 
munkanélküli vagyok… szenvedek… Miből láthatom, hogy Isten szeretet engem? 

Először is abban, hogy megteremtett. A létezés, az élet nagy ajándék! Másodszor abban,  
hogy gondoskodik rólunk. Mennyi javával élhettünk már!  Aztán szeret abban, hogy feladatot,  
hivatást adott. Kit-kit odaállított egy bizonyos helyre, ahol Isten megbízottjaként, munka- 
társaként végezzük a ránk bízott feladatokat. 

S végül Isten szeretetéről akkor tudsz legjobban meggyőződni, ha Krisztusra nézel. Azt nézd 
meg, hogy honnan hová szállott alá! Azt nézd meg, hogy mit jelentett az Atyának, hogy adta 
embernek, emberek kezébe, halálra az Ő egyszülött Fiát. És mit jelentett Krisztusnak az, hogy Ő 
ezt vállalta. 

Milyen nagy az isteni szeretet! Könnyebb volt a világot megteremteni, mert a teremtett világ 
jó volt. De a bűntől megromlott világot szeretni, ezt a megváltás által újjáteremteni: ebben van a 
kibeszélhetetlen szeretet!

A „világot” szerette Isten. Nemcsak a szenteket, a jókat, az egyházat, hanem mindnyájunkat: 
bűnösöket, elesetteket, téged is, engem is. Akkor is, ha rosszat tettél. Akkor is, ha most nehéz a 
terhed vagy szomorú a szíved. 

Ha az Isten irántad való szeretetét akarod letagadhatatlanul bebizonyítottnak látni,  
akkor a betlehemi barlangistállóra és a golgotai keresztre nézz! Oda van felírva Isten  
szeretete! Fiát adta nekünk s értünk, hogy az Ő drága vérével minden bűnünkért tökéletesen 
eleget tegyen, és az ördögnek minden hatalmából megszabadítson. „Abból ismerjük a szeretetet, 
hogy az ő életét adta értünk” (1Jn 3, 16)

„hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”. Eddig arról volt szó, amit Isten 
tett. Ami Isten dolga, az már elvégeztetett, megtörtént. De ami az ember dolga, az jelen idejű: a hit. 
„Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van” (Jn 3,36).  Aki hisz a kereszten megtörtént váltságban, 
aki hisz az Isten bebizonyított szeretetében, annak örök élete, halálon átvitt élete van. Hivatalos az 
egész világ, de csak az indul el, aki hisz. Elkészíttetett a Bárány menyegzője, de csak az telepszik 
le, aki hisz.

Ilyen nagy, ilyen mentő szeretet vesz minket körül. Életre, sőt örökéletre vagyunk hivatalosak! 
„Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte Isten a világba, 
hogy éljünk Őáltala” (1Jn 4,9) Sz-S. G.

A TARTALOMBÓL:
„Az Ige testté lett”   ........ 2. oldal

KArácsony estI felIsmerés   2. oldal

A PresBIterVálAsztásrÓl  3. oldal

AmI Volt   .............................4-5. oldal

BIzonyságtétel  .................. 6. oldal

ÜnnePI AlKAlmAK  .............. 7. oldal

állAnDÓ AlKAlmAInK    ..... 8. oldal

A SZERETET ÜNNEPE

Ürögdi Ferenc 

MIndEn advEnt 

Minden advent kegyelem: 
Vétkem jóvá tehetem.

Minden advent vigalom: 
Isten Úr a viharon!

Minden advent érkezés: 
Átölel egy drága kéz!

Minden advent alkalom: 
Győzhetsz saját magadon!

Minden advent ítélet: 
Így kellene - s így élek!

Minden advent remegés: 
Isten felé epedés!

Minden advent ima is: 
Uram, fogadj be ma is!

Minden advent szeretet: 
Betlehembe vezetett.

Köszönd meg hát a csodát: 
A világ karácsonyát!
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„Az Ige testté lett” (Jn 1, 14)

Szeptember 7-én az 5 tagú Választási Bizottság megválasztásával kezdődött 
és több héten keresztül tartott gyülekezetünkben a presbiter-választás.  
A törvényben előírt határidők pontos betartása után november 5-én került 
sor a Választói Közgyűlésre, melyen a jelen lévő 103 gyülekezeti tagból 73 
fő adta le szavazatát. A 20 presbiter-jelölt neve ábécérendben a következő: 
Bajdik István, Bálint Péter, Benkő Ákos, Beszterczei István, Csüdöm  
Levente, Drevotta Ferencné, Feketéné Biczó Márta, Hornyák Sándor, 
Karai Károly, Kávási Zsigmond, Kis-Fodor Boglárka, Miklós-Kókor 
János, Nagy András, Paku Zsuzsanna, Pálfi Gergely, Sőtér Ilona, Szabacsi 
Sándor, Szendrei László, Szöllösi Elek, Takács József. Gondnok-jelölt:  
Bajdik István. A szavazás ékes, szép rendben zajlott le. A szavazás eredményét 
Bajdik Istvánné ismertette: 72 „igen” és 1 érvénytelen szavazattal a gyüleke-
zet bizalmat szavazott a presbiter jelölteknek. Mivel a törvényben előírt két 
hét alatt fellebbezés nem érkezett, november 20-án a választás eredménye 
jogerőssé vált. A megválasztott 16+4 fős Presbitérium 2018. január 1-től 
kezdi meg hatéves szolgálatát. A Mindenható Isten gazdag áldása legyen 
az új Presbitérium minden döntésén és szolgálatán, hogy általuk Kőbánya 
református népére áldás, Isten szent nevére pedig dicsőség térjen!  Sz-S.G.

A  p resb i t e r vá l a s z tás ró l
„A Te házad iránt érzett féltő szeretet  

emészt engem” (Zsolt 69, 10)

Viharos éjszaka. Tombol a vész,
Orkán üvölt Kőbánya szerte,
Évszázados fákat csavar ki tőből,
Nem állhat meg semmi az útjában.
Rettegve szállok kocsimba,
Meg kell tudnom, hogy az én Uram
Vigyáz-e a házára?
Felállványozva a nagytorony,
Fogpiszkáló egy ilyen viharban.
Istenem! Őrized azt, amit mi olyan
Félve és féltve készítünk most?
Egy sáv – egy elkészített csend,
Egy keskeny szakasz, ahol nem volt
Erősebb az elem, mint az Ura.
Egy kis csapás a rengeteg
Viharban. Elég volt. Megmaradt.
Meg sem rendült.
Köszönöm.
– Ezt élte át egy drága testvér 2002-ben.
És erről tett bizonyságot újból 2017. november 5-én, 
a presbiterválasztás napján – megrokkant testtel,  
de változatlan égő szívvel.
Presbiter Testvéreim!
Így érdemes szolgálni az Urat!  

Albertné Anna

Jézus Krisztus vállalta, hogy szegény családban születik. Azt is mondhatnánk, hajléktalanként, hiszen sehol se kapott szállást, 
végül istállóban kellett megszületnie. Vállalta, hogy olyan nép gyermekeként születik meg, amely nem független, hanem idegen 
elnyomás alatt áll. De családban akart megszületni! A család szeretetközösségét olyan fontosnak tartja Isten az ember számára, 
hogy még a karácsonnyal is megmutatja annak fontosságát. A Szent Család ábrázolásaiban jellegzetesen Jézus van a középen. 
Ő a család középpontja. Nem véletlenül ábrázolja a művészet őket általában együtt, ezzel is hangsúlyozva a család fontosságát. 
Krisztusról árad a fény, mely megvilágítja Máriát és Józsefet, és mindazokat, akik köréjük gyűlnek: a pásztorokat és a napkeleti 
bölcseket.

„Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban 
 fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, 

amelyet erről a kisgyermekről kaptak” (Lk 2, 16-17)

„Meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva 
imádták Őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat 
adtak Neki: aranyat, tömjént és mirhát” (Mt 2, 11)

K a r á c s o n y  e s t i  f e l i s m e r é s
Havas karácsony este volt.  

A meleg házban vidáman ragyog-
tak a karácsonyfa fényei. Az anya 
és a gyerekek ünneplőbe öltözve 
készülődtek a templomba.
- Gyere velünk - kérték az apát.
- Én aztán nem - csattant fel -  

Én nem hiszem el ezt a sok vallásos szemetet.
A felesége évek óta próbált neki Jézus Krisztusról és az Általa 
felkínált üdvösségről beszélni. Arról, hogy Isten Fia hogyan lett 
emberré, hogy megmutassa nekünk az utat a mennybe.
- Ostobaság - mondta erre mindig a férfi.
A család elindult a templomba, a férfi pedig egyedül maradt  
kényelmes kis vidéki házukban. Egy pillantást vetett az ablakon 
át a hideg havas tájra. Aztán a tűz felé fordult, hogy melegedjen. 
Ahogy azonban elfordult, szeme sarkából valami mozgást észlelt 
kinn a hóban. Újra odapillantott. Cicák! Három kiscica sétált el 
lassan az ablaka előtt.
- Az ostobák! - gondolta - Meg fognak fagyni! 
Felvette sapkáját és kabátját, és kinyitotta az ajtót. A jeges téli  
szél megborzongatta.
- Gyertek ide, cicuskák! Gyertek be ide, ahol meleg és étel vár 
benneteket! Odakinn elpusztultok.
A cicák azonban elfutottak, megijedve az ajtóban álló idegentől.
Ő kiment.

- Gyertek vissza! Ne féljetek! Meg akarlak menteni titeket!  
Miért nem hallgattok rám? Nem látjátok, hogy ez az egyetlen 
hely, ahol átvészelhetitek a telet?
A cicák azonban eltűntek. Túl késő volt.
- Nos, én minden tőlem telhetőt megtettem értük - motyogta 
magában a férfi. - Mit tehettem volna még? Nekem is macskává 
kellene válnom ahhoz, hogy elérjem és megmentsem őket.  
Ha macskává válnék, elmondhatnám és megmutathatnám nekik. 
Akkor hinniük kellene nekem, hacsak nem bolondok. Miköz-
ben érthetetlenül szemlélte a kiscicák menekülési reakcióját,  
rádöbbent, hogy ő maga is így menekül az Úr kegyelme elől.
Ahogy visszaért az ajtóhoz, a távolban megkondultak a  
harangok. A férfi egy pillanatra megállt és hallgatózott. Aztán 
bement a tűzhöz, letérdelt, és sírva fakadt. Végre rájött, hogy 
miről szól a Karácsony és miért jött el Krisztus.
A világmindenség Teremtője annyira szeretett bennünket, hogy 
lejött a földre emberi alakban megmutatni nekünk, hogyan 
menekülhetünk meg. És ha hallgatunk Rá, és követjük Őt,  
akkor nem fogunk elkárhozni, hanem örök életet kapunk. „Mert 
ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy 
egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát 
vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és külső formájában is  
embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett  
mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil 2,6-8).

Amikor télen … a hó, a gyermekek nagyon szeretnek … 
és …  A felnőttek pedig minden reggel … a havat a ház előtt. 
Valami kimaradt ezekből a mondatokból. Ezeknek a monda-
toknak így nincs értelme! Nincs bennük a cselekvést kifejező 
szó: az ige. Ige nélkül nincs értelme a mondatnak. Ige nélkül 
nem lehet beszélni. Ige nélkül nem lehet élni! 

A karácsonyi örömhírt János evangélista ebben a mondat- 
ban fogalmazta meg: „Az Ige testté lett!” „Miután régen sokszor 
 és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által,  
ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk” (Zsid 1,1).   
Az idők teljességében nem szóval jött Isten ehhez a világhoz, 
egy egészen más utat talált, hogy akaratát nyilvánvalóvá tegye. 
Az Ige – a máskor elmondott, meghirdetett – most testté lett. 
Testet öltött. Embergyermekké lett. Lehet a páránál is látha-
tatlanabb szó testté? Karácsony erről árulkodik a világ min-
den nyelvén: egy Gyermek született. Isten nem szóval, hanem 
egy jászolban fekvő kisgyermek által nyilatkoztatta ki magát. 

Egy szót meg lehet hamisítani, el lehet felejteni.  
Sőt, le lehet tagadni: én nem hallottam! Egy könyvet el lehet 
tüzelni, a Bibliát ki lehetett tiltani az iskolákból és a könyves-
boltokból. A személyt soha! Isten szava, Igéje testté lett!  
A testté lett Ige mezítláb járt a homokon, megérintette a 
vak Bartimeus szemét, és az újra látott. Bekiáltott a halott 
Lázár sírjába s a negyednapos hulla kijött. Egy asszony csak  
megérintette hátulról a köpenyét és meggyógyult évtizedes 
bajából. Az Isten Igéje ránézett Zákeusra és Zákeus új életet 
kezdett. Isten Igéje rátette a kezét a leprásra és az meggyógyult.

Isten cselekedete jött el Jézusban. Kétezer éves tapaszta-
lata a világnak: Isten Igéje, a testté lett Ige nélkül az egész élet 
érthetetlen.  Mint ahogy a cselekvést kifejező mondatrész,  
az ige nélkül érthetetlen egy kimondott mondat.

Vajon mennyire hiányos a te életed? Mennyire értenek 
téged mások? Mennyire érthető nekik a szavad, az életed?  
Aki nem hiányos mondata akar lenni a világnak: annak Igét 
kell mondania!

Emlékezz vissza az elmúlt évek sok karácsony estéjére: 
évről évre drágább ajándékok kerültek a fa alá, évről évre 
gazdagabb teríték került az ünnepi asztalra. Valami mégis 
hiányzott! Nem volt benne Ige! Nem hangzott el ennek az 
estének a története a Szentírásból, nem csendültek fel Istent 
dicsérő énekek, csak a TV műsor harsogta hirdetéseit.  
Emlékezz vissza, vajon nem azért maradt az életed az ünnep 
után is fásult és megkeseredett, mert nem volt benne  
Krisztus? Krisztus nélkül az ünnep is, az élet is hiányos. 
Neked már régen Igét kellene mondanod! Már régen Krisztus 
kellene, hogy éljen benned!

Az első karácsonyesten Isten szava megszületett, testté 
lett. A pásztorok és bölcsek, akik először álltak oda elé, nem 
üdvözítő szavakat hallottak, csak egy mosolygó kisgyerme-
ket láttak. S ebben a mosolyban Isten arca ragyogott az egész  
világ felé. 

Ezen az ünnepen neked akarja megmutatni így magát.  
A Vele, mint élő Személlyel való találkozás adja meg  
szavaid, szereteted, munkád, egész életed értelmét és célját.  
E találkozás nélkül érthetetlen és értelmetlen mondat  
az egész életed. Ha pedig Igét olvasol vagy hallgatsz, azok 
formát öltenek benned: krisztusit! Szavaid érthetők, életed 
értékes lesz!

Legyen így boldog karácsonyod, mert megtaláltad a testet 
öltött Igét, született néked Megtartó (Lk 2, 11), s életed nem 
lesz hiányos soha többé! 

Sz-S.G.
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Régi álma valósult meg a Budapest-
Kőbányai Református Gyülekezetnek: 
méltó és maradandó emléket állítani 
a Reformáció 500. évfordulójának.   
A reformáció fő célja az egyház életének  
megújítása volt, és az emberek vissza- 
vezetése Istenhez. Ez a gondolat vezette 
az emlékmű tervezőit is: Isten élő Igéjét 
kivinni a templom falain kívülre,  
közelebb vinni a hétköznapi emberhez. 
Október 22-re elkészült a templomkertben 
felállított műalkotás, mely tökéletesen 
ábrázolja az Ó- és Újszövetség egységét: 
a két kőtáblán a Tízparancsolat olvasható 
(egyenként 2 méter magasak, tardosi 
vörös mészkőből faragva), melyeket felül 
a zászlós Bárány, az Isten Báránya, Jézus 
Krisztus köt össze, Aki a 
Törvényt nem eltörölni, 
hanem betölteni jött.
Az ünnepi istentiszte-
leten Szloboda József,  
a Bp-Északi Református  
Egyházmegye esperese hir- 
dette az Igét az 1Sám 7, 12 
alapján: „Mindeddig meg-
segített minket az ÚR!” 
Két évszám áll az emlék- 
művön: 1517 és 2017. 
Öt évszázados évfor- 
dulóját értük meg  
egyházunk megrefor- 
málásának, és mindeddig megsegített 
minket az Úr. Övé legyen mindenért a 
dicséret, dicsőség, magasztalás és hála! 
Hisszük, hogy ezután is Ő tart meg minket.
Az ünneplő gyülekezetet köszöntötte 
Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere, 
Gyügyei attila, a Bp-Északi Reformá-
tus Egyházmegye főgondnoka, valamint 
a testvérgyülekezet részéről Benkóczi  
Péter  evangélikus lelkipásztor.  
Szilágyi-Sándor andrás lelkipásztor 
megköszönte Kamasz Krisztián 
szobrászművész alkotását, a Kőbányai 
Önkormányzat támogatását és a  
gyülekezet önzetlen áldozathozatalát. 
Pankotai Ferenc főkurátor e szavakkal 
mondott köszönetet az Önkormányzat 
támogatásáért: „Addig jó nekünk, amíg 

AMI VOLT… 
Szeptember 9-én, egy verőfényes szombati napon a 
Zempléni hegyekbe mentünk gyülekezeti kirándulásra. 
A szerencsi Rákóczi-vár és a XII. századi református 
templom megtekintése után Legyesbényén már terített 
asztallal vártak minket a falubeliek. Különös érdekesség 
volt számunkra a Pipa Múzeum, az ország legnagyobb 
Szent László szobra és a Kő-könyvtár (ez utóbbiban 
készült a csoportkép). Utunk utolsó állomása tállyán 
volt, ahol borkóstolással egybekötött pincelátogatáson 
vettünk részt.

december 3-án (advent 1. vasárnapján) a délelőtti istentiszteleten a felsős hittanosok énekeltek, verset mondtak, a Harmat Iskola 6-dikos  
tanulóinak előadásában Túrmezei Erzsébet: Az égi asztal című jelenetét láthattuk.

október 14-én (szombaton) ifjainkkal megtekintettük a Magyar 
Nemzeti Múzeum IGE-IdŐK kiállítását, melyen a magyarországi 

reformáció történetével ismerkedhettünk meg.

Bajdikné Zsuzsa néni vezetésével idén is megtartottuk az adventi 
kézműves foglalkozásokat, ahol karácsonyi képeslapokat,  

ajándékokat készítettek a résztvevők.

Advent 1. vasárnapján délután szeretetvendégséggel folytatódott ünnepi programunk. A szépen terített asztal mellett finom sütit és teát kaptunk,  
de volt részünk közös éneklésben, igetanulásban is, a Janikovszky Iskola 6-dikos tanulói pedig egy nagyon tanulságos jelenetet adtak elő  
Karácsonyi vásár címmel.  „Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek” – de ki fogadja el azt? kinek kell az az ünnepi rohanás  
közepette? Végül az adakozók jóvoltából több, mint 250 tombolaajándékot vihettek haza a gyermekek. Köszönet mindenkinek, aki bármilyen  
módon is hozzájárult ehhez a szép délutánhoz!

REFORMÁCIÓ 500 EMLÉKMŰ
keresztyén vezetése van Kőbányának,  
és addig jó nekünk, amíg keresztyén 
vezetése van Magyarországnak.  
És ez nem politika, hanem személyes  
bizonyságtétel!” 
„Mérföldjelző kő ez, amely mellett most 
megállunk, visszatekintünk, s aztán tovább 
megyünk – mondta Szilágyi-Sándor 
Gabriella lelkipásztor az emlékmű  
leleplezésekor, majd hozzátette: A múlt 
tanítson hálára, amely tettekben nyil-
vánul meg. Ünnepelünk, emlékezünk, 
de a régi dicsőség izzó tüzéhez azért 
járuljunk, hogy felmelegítsük fagyos 
kezeinket, szívünket s dolgozhassunk a 
jövőért. Mert sok a tennivaló. Egy szebb 
jövőért imádkozunk és dolgozunk,  

egy boldogabb Magyar-
országért küzdünk. Mi 
innen elmegyünk, de ez 
az emlékkő itt marad, 
itt fog állni holnap is, 
holnapután is, és azután 
is. És betölti célját, fela-
datát, amiért állíttatott: 
hirdeti minden napon 
Isten élő Igéjét, a Tíz-
parancsolatot – az utca 
emberének is. 
A két kőtáblán Isten az 
Ő akaratát jelentette ki, 
az akaratát arra nézve, 

hogy hogyan éljünk. Hogyan szeressük 
az Urat, a mi megtartó Istenünket,  
és hogyan szeressük embertársainkat. 
Az a reménység van a szívünkben,  
hogy ha minden nap csak egyetlen ember  
egy pillantást vet ezekre az Igékre,  
és elgondolkodik azon, amit itt olvas,  
és ha csak egy kicsit is jobbá lesz általa  
az élete, csak egy kicsit is jobban fog 
szeretni, már nem hiába áll itt ez az 
emlékmű!
 Áldja meg a minden kegyelem Istene 
Kőbánya népét és egész magyar  
népünket, hogy reformálódjon, újuljon, 
megszentelődjön!”  
Ünnepségünket szeretetvendégséggel 
zártuk.     

 Sz-S.G.
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ÜNNEPI ALKALMAINK 

T Á J É K O Z T A T Ó
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.

2017.

Karácsonyi emlékeim
Iskolai tanulmányaim miatt korán elkerültem a szülői háztól. Ilyenkor  

advent idején mindig egy emlék, egy kép kerül elém: utazom haza szüleimhez, 
kezdetben vonattal, később, már felnőtt fejjel autóval. Hosszú az út és nem sietek. 
Várakozom valamire, és nagyon jó várakozni. December 24-e kora este van, 
szinte kihalt a táj, már mindenki otthon van a családjával, senki sincs az úton. 
A frissen lehullott hó beborítja az utat, alig látom az út szélét. Gyönyörű, tiszta, 
csillagos az ég, a rádióban karácsonyi énekek szólnak, szépen lassan autózom, 
élvezem a várakozást. Tudom milyen csodálatos lesz hazaérkeznem. Érzem  
édesanyám mézeskalácsának az illatát, érzem a finom halvacsora és mákos  
bejgli ízét, látom a szép karácsonyfát, látom szüleimet, ahogyan izgatottan  
figyelik, örülünk-e a szép könyveknek, ajándékoknak. Érdekes – bár rengeteg 
könyvem van – mindig ismeretlen, izgalmas, érdekes könyveket találtam az ajándékok 
között. Nyújtom, húzom a várakozás óráit, perceit, közben elgondolkodom.

Ha megkérdezem a barátaimat, ismerőseimet: melyik a legkedvesebb  
ünnepük, szinte kivétel nélkül a Karácsonyt fogják mondani. Miért? Együtt 
van végre a család, ajándékokat kapunk és adhatunk, végre kipihenhetjük  
magunkat – válaszolják. De hiszen ez máskor is így van! Máskor is együtt van a 
család: születésnapok, névnapok, látogatások alkalmával ugyanúgy örülhetünk 
egymásnak. Ajándékokat máskor is kapunk és máskor is átélhetjük az  
ajándékozás örömét. Nyaralások, szabadságok idején is kipihenhetjük magunkat. 
Akkor mégis miért ez a legkedvesebb ünnepünk?

Erre egyetlen magyarázat van: december 24-e egy varázslatos nap. Amire 
sokáig várakoztunk, az most bekövetkezett. Megszületett Jézus és Vele  
megszületett a szeretet.  Az ember szívét eltölti a béke, a nyugalom és a szeretet. 
Nincs rohanás, nincs idegeskedés, nincsenek gondok, nincs harag, nincsenek 
ellenségek. Semmilyen más ünnep, esemény nem váltja ki az emberekből ezt 
az érzést. Hihetetlenül hangzik, de az I. világháborúban (a „nagy háborúban”) 
az egymással szemben álló katonák december 24-én abbahagyták a harcot,  
a lövöldözést, kimásztak a lövészárkokból, apró ajándékokkal megajándékozták 
egymást, szerény étellel-itallal kínálták egymást, együtt ünnepelték Jézus 
eljövetelét. Ezen a napon mi is szinte újjászületünk, jobbak leszünk. Ez a nap 
maga a csoda és a valóság. A csodálatos valóság.

Lassan haladok, hamarosan hazaérkezem. Minden csendes és hófehér.  
A rádióban megszólal a „Mennyből az angyal…”. Én pedig elmondom  
legszentebb imánkat: „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy ….”

Áldott Karácsonyt kívánok:  Bajdik István
                                                 gyülekezetünk új gondnoka

B I Z O N Y S Á G T É T E L
„Az évek szállnak, mint a percek”
mondta egy ifjú francia.
Évek, percek, múló idő
elszáll, elmúl, vissza nem jő –
mit teszel a perc alatt?

Visszanézni, megszámlálni
jó dolog, ha mennyiség: 
sok esztendő, szép örökség
nyereség – vagy veszteség?

Egy perc alatt kész a mérleg
Tartozik – vagy követel.
Tartozom-e életemmel
számot adni tetteimmel:
azt tettem-e, amit kell?

Amit Uram elvárt tőlem
- nem volt az oly nagy dolog –
csak a szívem kérte tőlem
- igaz, azt teljes egészen.
Hogy állnak hát a lapok?

Üresen-e, tele-e?
És ha tele, mivel tele?
Vele-e, vagy velem-e?
Ha velem, úgy veszteséges,
ha Vele, úgy nyereség.

Áldott Uram! De szerencse,
hogy számlálásod nem ilyen.
Egyet számolsz, azt kérdezed:
„Szereted-e, akit érted
tisztán adtam üdvödre?”
Jobbomon van a helyed
ha döntésed az „IGEN”.

Szállhat a perc, óra és a nap,
évek is – ha még telik.
Teljen időd, ne csak múljon,
Istenednek szava szóljon
Éltednek ez értelme!

„Uram! Te tudod, hogy én
szeretlek Tégedet” (Jn 21, 17b) 
   Albertné Anna

ß december 16-án (szombaton) 17 órától hallgathatjuk meg a Pataky női Kar és a Canzone Leánykar  
karácsonyi hangversenyét a templomban.

ß december 17-én (advent 3. vasárnapján) a legkisebb gyermekeink (óvodások,  
illetve 1. és 2. osztályosok) adnak ünnepi műsort a délelőtt 10 órakor kezdődő családi 
istentiszteleten.

ß „Koszorúcska” néven emlegetjük az adventidő négy keddjén tartandó  
bibliaórákat. Az adventi-karácsonyi énekek, versek, történetek, bizonyság- 
tételek, mint egy koszorú: kerek, egészbe fonódnak, és megörvendeztetnek  
minket.  A „Koszorúcskák” a megszokott időben: kedden 17 órakor kezdődnek 
a Kisteremben.

ß december 23-án (szombaton) 15 órától lesz az ifisek karácsonya a Názáretben.

ß december 24-én (advent 4. vasárnapján) fél 9 és 10 órakor tartunk istentiszteletet

ß december 24-én 17 órakor orgona-vesperás lesz. Orgonán játszik: Varnus Xaver

ß december 25-én és 26-án (hétfőn és kedden) fél 9, 10 és 17 órakor tartunk 
ünnepi istentiszteletet. Az Úr szent asztalát karácsony 1. napján fél 9  
és 10 órakor, 2. napján 10 órakor terítjük meg.  

ß december 31-én (vasárnap) fél 9 és 10 órakor tartunk óévi istentiszteletet,  
17 órakor orgona-vesperás lesz.

ß 2018. január 1-én (hétfőn) 10 órakor tartunk újévi istentiszteletet. 

SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK  
KEDVES TESTVÉREINKET  
MINDEN ALKALMUNKRA!

Áldott szép karácsonyt és  
békés, boldog új esztendőt kívánunk  
minden kedves olvasónknak!
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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

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 - 2017. december
A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség tudósítója

Megjelenik negyedévente     
Felelős szerkesztő: Szilágyi-Sándor Gabriella lelkipásztor

Nyomdai munka: SZELKER Nyomda

t    vasárnap fél 9, 10 órakor istentisztelet

t    vasárnap 17 órakor orgona-vesperás

t vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet

t	 vasárnap	18	órakor	„nagy-ifi”

t kedden 17 órakor bibliaóra a Kisteremben

t szerdán 15 órakor istentisztelet 
a	Szivárvány	Idősek	Otthona	emeleti	kápolnájában

t csütörtökön 17 órakor imaóra a Nagyteremben

t	 minden	hónap	első	csütörtökén	18	órakor	presbiterek	órája

t	 minden	hónap	utolsó	vasárnapján	10	órakor	úrvacsoraosztás

t	 konfirmációi	előkészítő	szombaton	14	órától

t	 ifjúsági	óra	szombaton	15	órától	az	Új	Názáretben

t Baba-Mama kör minden kedden 10 órától

t	 a	Sztárai	Mihály	Vegyeskar	próbái:	vasárnap	istentisztelet	után

ALKALMAINKRA SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK 
MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKET!
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