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Ünnepeink közül a karácsony az, amelyikre legjobban
készülünk. Már hetekkel előbb fölaggatják csillogó díszekkel
az üzleteket és utcákat; már hetekkel előbb eltervezzük, hogy
kit mivel ajándékozunk meg szeretteink közül; a háziasszonyok
pedig az ünnepi ebédekre és vacsorákra készülnek fel. S milyen
szomorú, ha a nagy karácsonyi készülődésben megfeledkezünk
Arról, Akiért volt, Akiért lehet ma is igazi karácsony!
Ki a karácsonyi örömhír szerzője ma? Ugyanaz, aki
egykor: a Szentháromság egy örök, igaz Isten, Aki szeret! Nem
egy kisgyermek, akiből később „vallásalapító zseni” lett, és
nem egy, később szentté avatott család romantikussá képzelt
története szerez nekünk karácsonyt. Sokak szemében elhomályosult, hogy a GYERMEK – ahogy Füle Lajos ír Róla – „…ma
is testté lett csoda, Isten jósága,mosolya”. Igen, karácsonykor
Isten rámosolygott az emberiségre, beteljesedett az ároni
áldáskívánás: „fordítsa az Úr az Ő orcáját tereád és adjon
békességet néked!” Bizony, karácsonykor ránk ragyogtatta
Isten az Ő orcáját és könyörült az emberiségen.
Könyörült az Atya, Aki Teremtő és Gondviselő Isten,
Aki a legnagyobb lemondást hozta meg az emberért, amikor
legkedvesebbjét, Egyszülött Fiát adta értünk. Könyörült a Fiú,
Aki mikor emberi formát vett fel és a Jézus nevet kapta, a legnagyobb áldozatot hozta meg értünk. És könyörült a Szentlélek,
Aki nélkül senki sem vallhatja, hogy a Názáreti Jézus a
Krisztus, vagyis a Szabadító az Atya Isten dicsőségére.
A Szentlélek munkálja bennünk azt a hitet, amely igazán
örömhírré teszi a karácsonyi hírt.
Miért kell mindezt ma jobban hangsúlyozni? Azért,
mert a karácsony népünnepéllyé vált. Mindenki ünnepli a maga
módján – ha mást nem tud vele kezdeni, hát „bulizik” karácsonykor. Ünnepli az ateista, a deista, az unitárius, az asztrológus
– megcsinálják maguknak és egymásnak karácsony ünnepét, ha
mást nem, a fenyőfa ünnepét. Ezzel szemben nekünk nagyon
hangosan hirdetnünk kell, hogy a mi karácsonyunkat a
Szentháromság egy Isten szerezte. Tőle kaptuk, Neki örülünk
és Őt magasztaljuk az angyalokkal együtt: „Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek és e földön békesség és az
emberekhez jóakarat” (Lk 2,14).
Mi a karácsonyi örömhír tartalma ma? Ugyanaz, mint
egykor, de mégsem pontosan úgy hangzik. Mivel más korban,
más emberek hallják, más dolgok válnak ma hangsúlyossá,
mint egykor.
- Az örömhír nemcsak karácsonyi. A karácsonyi hír
önmagában nem teljes. Teljessé az a bizonyságtétel teszi, hogy
az a GYERMEK, Aki karácsonykor eljött, hogy Szabadítónk
legyen, valóban elvégezte azt, amiért jött: szent életével és
kereszthalálával eleget tett Isten igazságának s számunkra a
bűnbocsánatot és az örök életet megszerezte.
Önmagában az, hogy Jézusban megváltó született
nekünk, lehet megható, ha a barlang-jelenetre gondolunk; lehet
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meglepő, ha a bölcsek hódolatára nézünk; lehet ígéretes, ha az
angyalok szavára figyelünk. De igazi örömhírré az teszi, hogy
Aki ott megszületett, végül meghalt és feltámadott, tehát
elvégezte azt, amiért jött: a szabadítást és folytatja értünk
munkáját a mennyben az Ő visszajöveteléig.
Miért fontos ezt ma hangsúlyozni? Azért, mert mára a
legtöbb vallásos családban is csupán a gyermek Jézust – a
„kisjézuskát”– és családját s a velük történt megható dolgokat
ünneplik. Ezért vált a világ szemében a karácsony csupán a
család, az ajándékozás, az idill és a békesség ünnepévé. Pedig
a karácsony sokkal többről szól: a kegyelmes Isten szabadító
szeretetéről, amely Jézus Krisztusban kézzelfogható valósággá
lett.
- A másik hangsúlyos része a karácsonyi örömhírnek
az, hogy Jézus azért jött le, hogy felvigyen. Jézus
bizonyságtételének summája, hogy elközelített az Isten
Országa és Ő mindent azért mond, tesz, vállal, hogy bennünket
ebbe az országba besegítsen. Jézus neve azt jelenti: Szabadító.
Ő azért jött, hogy „kimentsen minket e jelenvaló gonosz világból”(Gal 1,4), és örököstársaivá tegyen minket a mennyben.
Miért szükséges ezt hangsúlyozni? Azért, mert még a
vallásukat rendszeresen gyakorlók, Igét hallgatók között is
sokaknál tapasztalható az, amit Pál így ír: „Ha csak ebben az
életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél
nyomorultabbak vagyunk” (1Kor 15, 19). A Sátán nagy
sikereket ért el abban, hogy nehézségekkel küszködő korunkban olyannyira a földiek felé fordította a figyelmet, és így az
odafelvalókra vonatkozó isteni ígéretekre kevésbé figyelünk.
Pedig az Úr Jézus éppen azt mutatta meg, hogy ami itt a földön
olyan meghatározó és fontos, az valójában ideiglenes, egy
pillanat alatt semmivé válhat és válik is.
- A harmadik hangsúlyos üzenete a karácsonyi
örömhírnek ma az, hogy karácsonykor próféciák teljesedtek be.
Isten ígérete valóra vált! Nekünk ma ebből az az üzenet származik, hogy fordítsuk figyelmünket és várakozásunkat az Úr
Jézus visszajövetelére. Mert Isten mai gyermekei már nem a
testté-létel csodáját várják, hanem a visszatérő Úr Jézust!
Miért kell ezt hangsúlyozni? Azért, mert a Biblia
szerint az Úr visszajövetelének közeledtével egyre nagyobb
erővel folyik a nagy altatás, hogy ne várja éber sereg a visszatérő Urat! Bizony, ezen a téren is látszanak az „idők jelei”, mert
miközben az összes ünnep közül a karácsonyt előzi meg a
legnagyobb „felhajtás”, pontosan ez a „felhajtás” tolja
vakvágányra a sok várakozást: a karácsonyi öröm a legtöbb
otthonban nem lesz több a fenyőfával együtt elszáradó hangulatnál.
Ezzel szemben a karácsonykor született Megváltó
nekünk olyan reménységet hagyott itt mielőtt mennybe ment,
amely naponként megörvendeztet: a mi országunk a mennyekben van, honnét a mi Urunkat várjuk. A karácsony ma: előre
mutat a visszatérő Krisztusra.
Sz-S.G.
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I G E I
Ü
Kisbetű? Nagybetű?
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen” (Jn 3,16)
Még a rendszerváltás előtt történt, hogy egy
olyan rendezvényen, ahol hívők és nem hívők együtt
voltak jelen, valaki ezt mondta: „Vannak köztünk,
akik az Isten nevét nagybetűvel írják, vannak, akik
kicsivel, csak az a fontos, hogy az Embert mindnyájan nagybetűvel írjuk!” Bár ez a mondat valószínűleg
jófiúskodásból hangzott el, tagadhatatlanul egy igen
régi és általánosan elterjedt vélekedést fejez ki:
mindegy, hogy Istent nagybetűvel írjuk vagy kicsivel,
vagyis mindegy, hogy hiszünk Benne vagy nem
hiszünk, csak az a fontos, hogy mi, emberek,
becsüljük meg egymást. Hát ez az, ami eddig nem
sikerült, és valószínűleg ezután sem fog. Nem
tudjuk egymást igazán megbecsülni. Az elérhetetlen
kék madár kergetése helyett figyeljünk a karácsonyi
evangéliumra, amely egy
elérhető, reális lehetőséget
kínál a boldog élet elnyerésére.
Kezdjük azzal, hogy
mi, hívő emberek Isten nevét
természetesen nagy kezdőbetűvel írjuk, mert tulajdonnévnek tekintjük. Számunkra
Isten nem eszme, nem elvont
fogalom, és nem pozitív
emberi tulajdonságok végtelenbe vetítése. Számunkra
Isten nem a kiszámíthatatlan
vaksors, de nem is csupán a
világot mozgásba hozó energiarobbanás, hanem élő személy, Akivel mindennap beszélgethetünk, Akinek elmondhatjuk kéréseinket és kérdéseinket, és Aki válaszol is nekünk.
Istenélményeink mindig személyes találkozásélmények. S mint minden személy nevét, így Istenét
is nagybetűvel írjuk.
Sőt, mi Isten nevét a szívünkben csupa
nagybetűvel írjuk: ISTEN. Mert az összes ismert
személy közül számunkra Ő az első. Nemcsak
azért, mert Ő a leghatalmasabb, hanem azért is,
mert Ő van hozzánk a legközelebb, és egyedül Ő
van mindig velünk. Mindenki más csak egy ideig
lehet a társunk, azután elválnak útjaink. Így van ez a
szüleinkkel, a házastársunkkal, a gyermekeinkkel,
a barátainkkal, egyszóval minden emberrel. És
senki sincs, akinek mindent elmondhatnánk, ami a
szívünkön van, csak Isten. Ő a legmeghittebb
társunk a földön. Ezért az Ő nevét a szívünkben
csupa nagybetűvel írjuk.
Az „embert” pedig kisbetűvel írjuk. Az ember
nem tulajdonnév, hanem köznév. Istenből egy van,

Z E N E T
emberből sok. És a lényeget tekintve minden ember
egyforma. Félreértés ne essék, én most nem az
eszményi Emberre gondolok. Azt lehetne nagybetűvel írni, és tudom, hogy sokan ezt teszik.
Csakhogy ez az eszményi Ember a valóságban nem
létezik. Akikkel körül vagyunk véve, azok botladozó
és tévedező, a saját ösztöneik rabságában vergődő,
rossz döntéseket hozó, a másikat számtalanszor
megbántó, meg nem értő és megbocsátani nem
tudó emberek. És ilyenek vagyunk mi is, hiszen mi
vagyunk a másik ember „környezete”. Én az embert
kisbetűvel írom, mert magam is ember vagyok, és jól
tudom, mi lakik az emberben.
S még egy szomorú tapasztalat: e tekintetben nincs fejlődés. Goethével együtt vallom: „Míg az
emberiség halad, az ember maga ugyanaz marad”.
S talán még az a megállapítás is igaz, hogy amit
fejlődésnek hívunk, voltaképpen nem más, mint
egyre alacsonyabb rendű igények kiszolgálása
egyre magasabb szinten. Sok okunk van arra, hogy
az embert kisbetűvel írjuk.
És most érkeztünk meg a
karácsonyi evangéliumhoz. Ezt
pedig – az eddig elhangzottak
vonalában – így lehetne megfogalmazni: Isten az EMBERT csupa
nagybetűvel írja! Azt a nyomorult
embert, aki te vagy és aki én
vagyok, úgy szerette Isten, hogy
egyszülött Fiát adta érte, hogy aki
csak hisz őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen. Isten
elküldte szeretetét, szívét emberi
testbe öltöztetve, és ez a szív itt
dobogott közöttünk láthatóan,
hallhatóan, gyógyítóan. Isten jobban szeretett
minket, mint egyszülött Fiát, Akit feláldozott értünk,
hogy pótolja azt, ami mindnyájunkból hiányzik: a
feltétel nélküli, minden áldozatra kész, tökéletes
szeretetet. Ha ezt egyszer megértenénk, akkor talán
abbahagynánk egymás folytonos kritizálását: „Miért
nem vagy egy kicsit türelmesebb, egy kicsit jobb
hozzám?” Akkor nem a másik embertől várnánk azt,
amit csak Isten tud megadni, hanem teljes szívvel
fordulnánk oda Ahhoz, Aki a karácsonyi
Gyermekben határtalan irgalmat és határtalan életet
kínál nekünk.
Az angyalok egykor így hirdették a karácsonyi evangéliumot: „Dicsőség a magasságban
Istennek” – azaz: írjuk Isten nevét a szívünkben
csupa nagybetűvel, „és a földön békesség, és az
emberekhez jóakarat” – azaz: vegyük komolyan,
hogy Isten érthetetlen módon, ingyen kegyelméből,
a mi nevünket csupa nagybetűvel írja.
(Hamar István református lelkipásztor igehirdetése alapján)
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A legemlékezetesebb kArácsonyom
92 évesen visszagondolva, mérlegelve, a választásom 1943-ra esett.
Szüleim 25. házassági évfordulója karácsony másodnapján volt. A megemlékezés a Kőbányai Református Templomban, istentisztelet keretében a
gyülekezet előtt, Hatolkay Kázmér lelkipásztor és édesapám sógora Molitórisz János evangélikus esperes
áldásaival. Szüleim hálaadásul megnevezetten ezüst úrvacsorai kehellyel emlékeztek meg. Hosszú évek
alatt nagyon sokszor jutott osztályrészemül, hogy úrvacsoravételkor ez a kehely jutott kezembe.
1943 júliusában kaptam meg a Műegyetemen a gépészmérnöki oklevelemet. A tanulmányi idő alatt
katonai szolgálati mentességet adtak. Néhány nappal karácsony előtt kaptam meg katonai behívómat.
A háború már dúlt. Elsősorban a frontszolgálatra kellettek katonák. Az Úr azonban velem volt: mérnöki
végzettségemmel háttérintézménynél, a gépkocsi szertárba kaptam beosztást.
A már említett 1943. karácsonyi istentiszteleten lelkipásztorunk imádkozott cserkészcsapatunk
tagjaiért, akik közül már többen katonák voltak vagy várhatták behívásukat.
Hittel, szeretettel ajánlom visszaemlékezésemet, mint Egyházközségünk 93-dik évébe belépett,
legidősebb tagja.
Kozma László
1954. Szegény karácsonyunk volt. Engem „raciztak” – ezt ma már
csak az idősek értik – ún. racionalizálás = leépítés, ésszerűsítés, a
munkások elbocsátása magyarul. Tehát munkanélküli voltam. Egy
narancsot hozott nekem az én Édes párom – kismamának
ajándékot. Ültünk az ágy szélén és örvendeztünk egymásnak, a karácsonynak és a Megváltó születésének.
Egymást átkarolva énekelgettünk: „Csendes éj, szentséges éj”. A párom gyönyörű tenorján a szopránt én
alttal kísértem. Megható pillanat volt. Egyszer csak megmozdult a „Harmadik”, jelezve, hogy ő is itt van.
Repesett, mint Erzsébet méhében a magzat, Mária látogatásakor (Lk 1,41). Valóságos jelenlét volt:
Megváltónk a szívünkben, kisgyermekünk a szívem alatt. Mindkettő jelenléte a csoda volt.
1954. Gazdag karácsonyom volt.
Albert Pálné Anna
Ikertestvéremmel hálásak vagyunk, hogy karácsonyaink mindig meghittek és
szépek voltak egészen kicsi korunktól kezdve. A mai napig melegség,
szeretet, összetartás jut eszembe a családi ünnepeinkről.
Mégis talán a legemlékezetesebb szentesténk akkor volt, amikor mi még csak
három évesek lehettünk. Akkor még nagyszüleinknél laktunk, három generáció egy fedél alatt. Szokás
szerint együtt vacsoráztunk. Nem történt ez másképp szentestén sem. S amíg a család a konyhában volt,
édesapánk becsempészte a szobába a már feldíszített és a kamrában várakozó karácsonyfát. Észre sem
vettük, hogy egy kis időre eltűnt az asztaltól. De mekkora volt a meglepetés, amikor visszatértünk a
szobába! Azt mondták: „a Jézuska hozta ajándékba”. Mi, gyermekek bukfenceztünk örömünkben, szüleink
és nagyszüleink pedig attól voltak boldogok, hogy ilyen drága perceket szereztek nekünk.
Ahogy nagyobbak lettünk, a mi feladatunk lett a karácsonyfa feldíszítése. Azóta sincs ez másképp –
31 éves gyermekekként.
Szabari Anikó hittanoktató
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AMI VOLT...

A Kálvin Napok (nov. 28. és 31. közötti) rendezvény-sorozatunk nyitóalkalmán a Vox Nova Baptista Férfikar versekkel,
bizonyságtételekkel gazdagított zenés áhítatában gyönyörködhettünk. Reformáció emléknapján ifjú konfirmandusaink igei tanítása
alapján emlékeztünk reformátor elődeinkre.

R E C E P T

Beszámoló a gyülekezeti szüreti bálról
Mindenki tudja, hogy ha nagyon jót akar főzni, nem
árt receptet használni. A kezdő szakácsok jobban, a gyakorlottabbak kevésbé vallják be, de mindenkinek szüksége van arra,
hogy a receptben felsoroltakhoz tartsa magát. Akár alibinek,
akár igazolásnak jó a recept. Megtalálható benne minden, amire
szükség van, tételesen felsorolva.
Ez nem csak az ételekre igaz. A jókedv, a szórakozás,
a vidámság, a tánc konyhájában is lehet főzni. Mi az 1.
Kőbányai Református Jótékonysági Szüreti Bálon ki
is főztünk valamit! Íme, a receptje!
Előkészületek
Tudván, hogy az előkészületek nagyon fontosak – akárcsak a konyhában - erre is nagy gondot fordítottak a
szervezők. A Nagytermet őszi hangulatúvá varázsolták
pár, az ablakok közé függesztett szőlőfürttel, illetve aranyló
levéllel. Az asztalokra gyümölcsös-kosarak, és boros flaskók
kerültek. A színpadon szőlőprés, boroshordó jelezte: szüreti
bálra készülünk! Ősz költözött a terembe.
Később a fül is meghallhatta, hogy bál lesz. A zenekar
hangolása és próbája olyan volt, mint a konyhából kiáramló
illat: sejteni engedte: itt valami nagyon jó dolog készül…
Hozzávalók
A jó szakács szeret friss, zsenge, a ház körül is megtalálható
alapanyagokból dolgozni. Mi is ezt a példát követtük, amikor
összeválogattuk a hozzávalókat. Első és legfontosabb: a
gyülekezet. Nagyon
jó volt a templomból
ismerős
arcokat
látni. Igazi élmény
volt, hogy itt is, így
is együtt tudtunk
lenni. Nem csupán
szórakozni, táncolni
vágyók csapata volt
a közönség, hanem
Isten gazdag áldásai
iránt hálás, dicsőítő
sereg. Emellett nélkülözhetetlen a zene. A Biankó Zenekar mindent megtett, hogy a társaság igényeit kielégítse. A legkülönbözőbb stílusokban bizonyították, hogy remek fűszerei az
estének.
Tudja mindenki, hogy egy csipet bor sem árt az ételbe
olykor. Mennyire így van ez a szüreti bálon! Finom borok
kerültek elő, amivel le lehetett öblíteni a remek étkeket.
Ezek voltak a legfontosabb hozzávalók. Mindenki
láthatja: ilyen alapanyagokból nem nehéz jót főzni…
Elkészítés
Az elkészítés a hagyományos módon zajlott. Először
is végy egy moderátort, aki elmond egy csipetnyi verses vidám
köszöntőt. Gárdonyi Géza tollából hangzott el egy vers a borról

és Noéról, akit a Biblia az első szőlőtermesztőként tart számon.
Ehhez jött fűszerül Szilágyi-Sándor András lelkipásztor igei
köszöntője: „Örüljetek az Úrban, mindenkor! Ismét mondom:
örüljetek.” (Fil 4, 4). Valóban azért jöttünk össze, hogy
örüljünk az Úrban. Örüljünk annak, hogy Ő velünk van, és
szeretetének, kegyelmének annyi jelét közli a gyülekezetünkkel.
Ezután két nagyon fontos hozzávaló került elő: a zene
és a tánc. Két táncegyüttesben is gyönyörködhettek a jelenlévők. Először a gyülekezet ifjúsága lépett fel: előadásra került
egy Kalocsai mars. A felkészítő tanárnak, Seresné Ankovics
Zsuzsának mindössze három próba állt rendelkezésére,
hogy betanítsa a táncot. A siker bizonyítja: jó alapanyagok és hozzáértő szakértelem segítségével rövid idő
alatt is lehet maradandót alkotni… de emlékezeteset
mindenképp! Ezt követően a Koccintós Táncegyüttes
tartott bemutatót. Először egy Magyarbődi táncot láttunk, benne asszonykarikázót és csárdást, majd egy
marosszéki forgatót. A siker receptje itt is bevált: nagy taps
kísért valamennyi táncot.
A szünetben egy kis játékkal paprikáztuk a hangulatot.
Előzőleg elrejtettünk a teremben tíz szüreti jó tanácsot. Ezeket
kellett megtalálni a jelenlévőknek. Minden meglett szabály egy
értékes tallért ért. Ugyanígy tallérokért folyt a közdelem a
Bibliai kvízben is, ami étellel-itallal és a borral kapcsolatos
kérdéseket tartalmazott.
Ezután már nem volt más hátra, csak alágyújtani.
Mégpedig a zene és tánc tüzével. Aztán a hab a tortán.
Kevéssel éjfél előtt tombolát rendeztünk, ahol értékesebbnél
értékesebb nyeremények találtak gazdára.
A
nyereményeket
felajánlásokból biztosítottuk, amiért mindenkinek ezúton is
köszönettel tartozunk.
A jegyekből befolyt
összeget
a
tetőfelújításra fordítja a
gyülekezet.
Befejezésül
egy jellemző képet hadd írjak az estéről. Amikor berekesztettük
a bált, többen meglepetten kérdezték: már ennyi az idő? Ez
nagy bók volt. Azt szokták mondani, hogy az a jó étterem,
ahonnan csak nehezen lehet kitessékelni a vendégeket zárás
után, mert annyira jól érezték magukat, hogy észre sem vették
az idő múlását. Nálunk is éjszakába nyúlóan tartott a bál, és
végül mindenki jó szájízzel tért haza otthonába!
Ennyi hát a receptje egy jó szüreti bálnak!
Köszönet mindenkinek, aki tevékenyen részt vett a
szervezésben, köszönet az adományokért, a felajánlásokért!
Köszönet a zenéért, táncért, jókedvért, mindenkinek, aki
beletette a maga részét abba, hogy ezt a remek estét közösen
kifőzzük! Legyen érte Istené a dicsőség!
Farkas István
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AMI VOLT...
„Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket
keres, aki találván egy drágagyöngyre, elment, és mindenét
eladván, amije volt, megvette azt” (Mt 13, 45-46).
2012. november 18-án négyen saját elhatározásukból református
hitre tértek, konfirmáltak. Felnőtt konfirmandusaink úgy érkeztek
gyülekezetünkbe, hogy - hasonlóan a példázatbeli kereskedőhöz –
kerestek valami szebbet, valami többet, értékesebbet, mint amit a
világ adhat. Hisszük, hogy Isten kegyelme ragadta meg őket,
Ő ébresztett vágyat a szívükben, hogy kitartóan keressék az Isten
szeretetének páratlan gazdagságát, mely Jézus Krisztusban öltött
testet. A minden kegyelem Istene vigye tökéletességre a bennük és
mindnyájunkban elkezdett jó munkáját (Fil 1,6).

Kedves Testvérek!
Mire gondolunk, amikor karácsonyról
beszélünk és karácsonyra készülünk? Valószínűleg
minden ember más és más módon gondol a karácsonyra. Van, aki arra gondol, hogy mindjárt itt van
az év vége, ismét eltelt egy év az életünkből. Van, aki
arra, hogy jönnek az ünnepek és nekem ajándékot
kellene vennem, de nincsen miből, mert a kevéske
pénzemből nem telik mindenre. Van, aki arra, hogy
ebben az esztendőben a terveknek megfelelően
alakultak a dolgaink, elértük, megvalósítottuk mindazt,
amit elterveztünk év elején.
Van, aki arra gondol, hogy itt van Krisztus
Urunk születésének az ünnepe, amikor a kegyelmes
Isten egy újabb lehetőséget ad arra, hogy Krisztus
bennem is megszülessen. Egy új élet elkezdődjön
bennem és ezt az újabb lehetőséget szeretném
megragadni. Jézus Krisztus születésének a napja
egy új élet kezdetét kell, hogy jelentse az ember
életében.
Ahogyan az egyes ember, vagy egy család,
úgy a Gyülekezet is készül a karácsonyra.
Gyermekek
megajándékozásával,
adventi
szeretetvendégséggel, óvodások, iskolások műsorával, úrvacsorával, ünnepi istentiszteletekkel.
Év vége táján, amint egy ember, vagy egy
család számadást készít a múlófélben lévő esztendőről, úgy a gyülekezet is áttekinti az elmúlt év
eseményeit, eredményeit vagy éppen nehézségeit.
A gyülekezet életében a legfontosabb mindig
az, hogy Isten Igéje szüntelenül szóljon az emberek
között. A másik ugyanilyen fontos a sákramentumok
kiszolgáltatása.
De ami reánk, gyülekezeti tagokra nézve
fontos, az az, hogy mi éljünk is rendszeresen ezekkel
a lehetőségekkel. Az igehirdetés és a sákramentumok nyújtotta isteni ajándékokkal. Hogy ezeket az
alkal-makat, az istentiszteletek, a bibliaórák, az
imaközösségek és az úrvacsora áldásait mennyire
használtuk ki az elmúlt esztendőben, arról mindenki
maga tud számot adni. Isten a lehetőségeket
megteremtette, amelyre építeni lehet: „ki-ki azonban
meglássa, hogy miként épít reá”. (1Kor 3,10/b)
Amennyiben a gyülekezetünk gazdálkodását
vizsgáljuk, elmondhatjuk, hogy a 2012.évben is egy

kicsit sikerült előbbre haladni még a gazdasági
nehézségek ellenére is.
Elkészült a Lelkészi Hivatal irodáinak a
felújítása és festése. A segédlelkészi lakás felújítása és festése, a kisteremben
a
fűtés
korszerűsítése,
illetve a gyülekezeti
kölcsönkönyvtár bővítése és rendszerezése.
Még folyamatban van, és karácsonyig
szeretnénk megvalósítani azt, hogy az istentiszteletek kép- és hanganyagát a kisterembe átvezessük a
kisgyermekes anyukák és a hideget kevésbé elviselő
idős, beteg testvéreink számára.
Az imént gazdasági nehézségekről beszéltem, nem véletlenül. Az egyház is ebben a világban
él, amelyet gazdasági és pénzügyi nehézségek
sújtanak. Ahogyan az egyház is hatással van a világra, úgy a világ is hatással van az egyházra. Ezért a
világot ért gazdasági válság érezhető a gyülekezet
életében is. Csupán egyetlen példával támasztom
alá ezt. Az elmúlt öt évnek a pénzügyi adatait
figyelembe véve, megállapítható, hogy ez az első
esztendő, amikor az egyházfenntartói járulék
900.000 Ft-tal kevesebb az előirányzatnál. Vagyis
150 egyháztagunk nem tudta rendezni a mai napig
az egyházi hozzájárulását vagy megfeledkezett
erről. Amennyiben ez csupán feledékenység volt, ez
úton szeretném a testvérek figyelmét erre a
mulasztásra felhívni.
A jövőről még egy gondolatot engedjenek
meg a testvérek. Amennyiben az Úr Isten is úgy
akarja és az időjárás is megengedi, a jövő év elején
szeretnénk folytatni a parókia tetőcseréjének a
munkálatait. A presbitérium számítása szerint a
tetőnek egy újabb szakasza kerülne felújításra.
Ehhez azt kérjük, hogy gyülekezetünk tagjai imádságaikban hordozzák az előttünk álló munkálatokat.
Minden Testvérünknek Istentől megáldott
adventi készülődést, békés karácsonyt és örömökben
gazdag újesztendőt kívánok.
Sz-S.A.
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E M L É K E Z E T E S K Ő B Á N YA I R E F O R M Á T U S O K
Kozma Mihály
(1890 – 1964)
Harminchárom éven át –
1931 – 1964 között – volt
egyházközségünk presbitere.
Ebből elhunyta előtt 17 éven át
főkurátori tisztet töltött be.
Szolgálati idejére felemelő
események
és
súlyos
történések estek. 1935-ben az
első kőbányai református
istentisztelet 50. évfordulóját
ünnepelte a gyülekezet. Ekkor nyerte el a templom
mai szépségét.
Ám hamarosan jött a háború és a velejáró
pusztítások. A templomot két bombatalálat is érte és
számos belövés. Volt mit újjáépíteni! S alig fejeződött be
a helyreállítás, 1948-ban váratlanul meghalt Hatolkay
Kázmér lelkész. Utódját, Dr. Böszörményi Edét három évi
szolgálata után alantas politikai érdekekből a hódmezővásárhelyi tanyavilágba deportálták. Kozma Mihály
minden tekintélyét latba vetve próbálta ezt megakadályozni. Eredménytelenül.
Ő maga a Hunyad megyei Körösbányán
született. A budapesti Műegyetemen szerzett
gépészmérnöki oklevelet. 1929-től 1949-ig, az államosításig, a Kelemen utcában virágzó faipari üzemet
létesített. Kiváló szakmunkásokkal dolgozott. Az üzem
minőségét tanúsítja többek között a 30-as években épült
két reprezentatív templom: a kelenföldi „erdélyi stílusú” és
a Szabadság téri sokcélú templom díszes bútorzatának
és faelemeinek elkészítése.
E helyen is szeretettel köszöntjük fiát: Lászlót, aki
presbiterként és főkurátorként folytatta édesapja
szolgálatát. Idén október 4-én töltötte be 92. életévét,
s minden vasárnap a fél 9-es istentiszteleten üdvözölhetjük körünkben. Isten éltesse sokáig! Megemlítjük még,
hogy anyai felmenői és azok leszármazottai a dél-erdélyi
szórványokban nagy missziói feladatot teljesítettek:
Déva, Szeben, Magyarigen, Kőhalom egyházaiban.
P.V.

ifj.Hársfai Dániel
(1958-2007)
Üzletéből hazaérkezve pihenni
készült. Eközben érte a váratlan halálos rosszullét. A drámai
esemény nemcsak családját
döbbentette meg. Rákövetkező
vasárnap sokan könnyeztek az
istentiszteleten. A Presbitérium
legfiatalabb tagja volt. Arra
érzett elhívatást, hogy minél
több gyermeknek és ifjúnak
közvetítse a krisztusi élet páratlan értékét.
Egyházközségünk hajdan hatalmas méretű
ifjúsági munkáról volt nevezetes. Híres volt Soos Géza
SDG-s csoportja. Minden ifjúsági munkaágat szétvert
kommunista uralom, melynek célja az öngyilkossággal
felérő Isten nélküli társadalom. A kommunizmus bukásával
(bár holtában, mint temetetlen hulla még inkább fertőz!)
újjá kellett építeni az ifjúsági szolgálatokat.
E tekintetben Hársfai Dániel a gyülekezet
oszlopa lett. Rendszeresen felkereste a Balogh Aladár
által feltámasztott 318. számú Méliusz Juhász Péter
Cserkészcsapatot a Názáret Ifjúsági Otthonban.
102 cserkészről volt szó! Ha táborozni mentek, furgonjával elszállította felszerelésüket. Számtalan alkalommal
tett bizonyságot az ifjúsági csoportban. Karácsonyok
alkalmával ládányi almát, narancsot hozott a
gyermekeknek. Még arra is volt ideje, hogy betegeket
fuvarozzon az istentiszteletekre. A több évig tartó
templomrenoválás végén a szószéken kezdve az
úrasztalán át a templom valamennyi bútorzatát ragyogó
tisztára kezelte.
Bolti vevőközönségét családtagként ismerte. A
keresztségben nem részesülteket, nem konfirmáltakat,
sőt meg nem házasodtakat az évenként télen rendezett
felnőtt hittanoktatási tanfolyamra irányította. De nagy
szükség lenne sok-sok ifjú Hársfai Dánielre!
P.V.

Dr. Papp Vilmos (1932)

Az Őrség, majd Kőbánya polihisztora. Isteni ajándék. Sokszoros áldásként jelenik meg
életünkben. Lelkipásztori, tanítói, építői és literátori tehetsége napjainkban is elhalmozza az
eklézsia tagjait. 1960. januártól a kerkavölgyi Bajánsenyén beiktatott lelkész, és gondozója 32
szórvány gyülekezetnek. Épít, harcol, szolgál, templomokat renovál és bölcsen hárít minden
akadályt, amit az akkori rezsim elébe dob. Olvashatunk minderről az időről a „Szabad egyház rabtartó államban” című csodálatos bizonyságtevő könyvében.
A fiatalság az Őrségben, az érett férfikor pedig Kőbányán tett. 1985-ben pásztor nélkül maradt a
nyáj. Kértünk az Úrtól és kaptunk is. Egy napon olvastunk hárman egy Igét: Jer 3, 15
„adok néktek szívem szerint való pásztorokat”. Mindjárt kettőt is. Erzsikét is kaptuk. Ő az
asszonyok pásztora lett. A feladatok itt is, mint az előbbi szolgálati helyen adottak: szolgál, épít,
harcol, templomot renovál és ír, ír, ír. Közben az ifjú teológusokat tanítja.
Hála legyen a Nagy ÚrIstennek, különböző testi bajok ellenére itt él közöttünk és napjainkban is munkálkodik.
Tanít, nevelni igyekszik kicsinyeket és nagyokat a megjelenő könyveivel. Szeretete népe iránt oly nagy volt, hogy
utódairól is bölcsen gondoskodott. A legjobbakat választotta ki számunkra.
Albertné Anna
E helyen is örömmel adjuk hírül, hogy ezen a héten megjelent Dr.Papp Vilmos legújabb könyve, melynek címe: Ország(újjá)építés, s
benne a Budapest-Kőbányai Református Egyházközség 1985 és 2007 közötti életét mondja el. Kapható az iratterjesztésben. (A szerk.)
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AMI LESZ…
Ü N N E P I

A L K A L M A K

Az állandó alkalmainkon kívül a következő ünnepi eseményekre
h í v j u k é s v á r j u k s z e r e t e t t e l a k e d v e s Te s t v é r e k e t !
-Advent 1. vasárnapján (december 2-án) 15 órakor kezdődik hagyományos
Adventi szeretetvendégségünk a Nagyteremben. Lesz közös játék, sok adventi
é n e k , f i n o m t e a , s ü t i , é s t o m b o l a ( 1 0 0 .- F t / d b ) !
-Christmas Magic – Rákász Gergely orgonaestje hallható december 6-án
(csütörtökön) 19 órai kezdettel a Pozsonyi úti református templomban. Adventi hangulatban gyönyörű orgonamuzsika és rövid zenetörténeti mesék várják az érdeklődőket.
J e g y e k e l ő v é t e l b e n v á l t h a t ó k ( w w w . r a k a s z g e r g e l y. h u / j e g y e k ) .
-Az idei utolsó H á z a s p á r o k Ó r á j a december 7-én (pénteken) 18 órától lesz.
Szívélyesen várjuk a kedves Házaspárokat!
-Ad vent 2. vasárnap ján (december 9-én) a 10 órai istentiszteleten
ifjú konfirmandusaink és ifiseink szolgálnak a gyülekezetben rövid adventi
összeállítással.
-December 9-én 17 órától Szabó István pánsíp művész hangversenyét
hallgathatjuk meg templomunkban.
-Advent 3. vasárnapján (december 16-án) a 10 órakor kezdődő istentiszteleten óvodásaink ünneplik velünk együtt a karácsonykor értünk született
Megváltót.
-December 16-án (Kodály Zoltán 100. születésnapján) 19 órára A d v e n t Karácsonyi Zenés Áhítatra hívogatunk mindenkit, melyen a Bárdos Lajos
Kamarakórus és az Albinoni Kamarazenekar játszik többek között Corelli, J.S.Bach,
Bárdos és Kodály-műveket. A kórust Kempelen Tünde, a zenekart Zsigmond B alassa vezényli.
-Advent 4. vasárnapján (december 23-án) délelőtt ünnepi istentiszteleten
é n e k e l g y ü l e k e z e t ü n k S z t á r a i M i h á l y V e g y e s k a r a . K a r v e z e t ő : F e k e t e K á r o l y.
-December 23-án délután 3 órakor kezdődik az iskolás gyermekeink és
ifiseink karácsonyi ünnepsége a Nagyteremben. Szeretettel várjuk a családokat, gyülekezeti tagokat közös karácsonyi ünnepségünkre!
-December 24-én (Szenteste) 15 órától lesz ünnepi istentisztelet.
-Karácsony 1. napján fél 9 és 10 órai kezdettel ünnepi istentisztelet úri szent
vacsorával; 17 órától esti istentisztelet a Nagyteremben
-Karácsony 2. napján fél 9, 10 és 17 órai kezdettel lesz istentisztelet. Úri
szent vacsora 10 órától.
-December 31-én 17 órától óévi hálaadó istentiszteletet tartunk
-Január 1-én (kedden) 10 órától tartunk újévi istentiszteletet.

“Teljesedjék be rajtam kegyelmed, Uram, és
megígért szabadításod, ... hiszen igédben
bízom.” (Zsoltárok 119,41-42)

ISTENT Ő L GAZDAGON MEGÁLDOTT
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk
kedves
Testvéreinket,
hogy
gyülekezetünkben
az
egyházfenntartói járulék (ajánlott) összege 2012. évben is 6.000.-Ft. 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 csütörtökön 17 órakor esti istentisztelet, utána imaközösség
szombaton ifjúsági nap: 14 órától konfirmációi előkészítő
15 órától ifjúsági foglalkozás
minden hónap 1. szerdáján 18 órakor presbiterek bibliaórája
minden hónap utolsó vasárnapján 10 órakor úrvacsoraosztás
kéthetente (minden páros) kedden 10 órától Baba-Mama kör

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 - 2012. december
A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség tudósítója
Megjelenik negyedévente
Felelős szerkesztő: Szilágyi-Sándor Gabriella lelkipásztor
Technikai munkatárs: Blénessy István Sándor
Amennyiben lapunk nyomdai előállítását adományiakkal támogatják a testvérek,
egyre több kőbányai református családhoz el tudjuk juttatni azt.





     
  
         
         


  
          
            
 
 
 
       
  
       
          
 
       
 
    
  
  

   
  
  
    
      

   
   
   
   
 

      
        
      
     
 
 
       
       
       
       
          
          
   
        
      
          
        
          
 
  
      

    
  
        
      
         
 
      
 
       
      
   
   
 
  
       


         
        
     
   
  
      
  
     
    
    
    
        
     
 
      
     
    
      

  
    
   
        
       
  
  
       
   
        
       
 
  
    
     
         
       
      
 
 
 





  
       
       
       

           
  

             
              
 
        
  
         


   
   
          
         
       
    
                 
              
      
 

   
         


             
 

               
 
 
 

 





 

               
 


     

  
        
  

        
 

 
 

 


         
    
       
       
      


        


           

      
 


 
  
    
  
  
  
  
  
  
   

       
      

 
         

     



 



      

        
         


          

         

         

      
       
       
      
          
 

 

        
         

       
      
      
 
  


 

  
 
  
  
  



         
          
       

          

 
      
     
       
          
 






 

         
    
        
         
    
           
            
     
           
 
 


 
  
       
         
            
   
        
       
         
     
      

          
   
         
      
       
        
        

         
        

  


   
        
        
        
 
  
 
   
  
       
  
       
    
         
         
   
        
 
  
  
  

          

       
   
  
 
   
  

 

 



         
    
    
  
 
      
  
       
        
       
        
       
          
        
     
        
           
     

     
  
      
        
    
       
       
          
   
     
   
 
  






                               
 


   
     
 

   
  




  
  
       

       
       

     

      
    
      

     
    
     
      
     


      


    
       
       


    
    


  





  


 
   
   
   

   
       
     
     

       

     
      
      
    

    
     
     
       
      
     
      

    
    
       
     



 

          
          
           
          



               
             



               



 







              
       
                                                
         
  
                                              
         
          
         
                                                         
                       

          
          

        

          
        

              
         
          
                                                                            
                   
                                                                       
         
        


             
      
             
   
   
    

   
  


  
 
    

 

        
  
      
                  
    
          
      






 


   
   
 
   
   
 
     
     
  
    
 
 






 
 

 
 


   
  

