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1.szám

KŐBÁNYAI

REFORMÁTUS EGYHÁZI ÉLET
A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA
Az új esztendő első napján természetszerűleg az a kérdés
Csak akkor nem lesz látható az Úr Isten vezetése, ha
foglalkoztatja az embert, hogy mi lesz holnap? Mi vár reánk az
behunyjuk a szemünket, s készakarva megfosztjuk magunkat a
új esztendőben? Mi fog történni velünk és a mieinkkel? Lesz-e
vezetés páratlan ajándékától.
kenyerünk? Lesz-e békességünk? Lesz-e egészségünk? Ezen
Milyen nagy és mérhetetlen reménység így indulni
kérdések mellett számos más kérdés is megfogalmazódik neki a ránk következő „nappaloknak” a 2013. esztendőben!
ilyenkor az év kezdetén az emberben. Ezekre én nem tudom a
Az Úr nyomában járó hívő sereg az Úrra emeli tekintetét és
választ, hiába is várná tőlem bárki, de egy dolgot biztosan
egyenes gerinccel halad Vezetője után.
tudok, azt, amit Isten üzen az Igéből. Ez pedig az, hogy Isten
A nappalok mellett éjszakák is lesznek az eljövendő
vezetni akar bennünket az újévben. Éles
esztendőben. Éjszaka! Most gondoljunk a
mennyei fényként hangzik az Ige és be akarja „Az Úr pedig előttük ment természetes sötétségre éppúgy, mint a lélek
nappal felhőoszlopban,
égetni a lelkünkbe Istenünk üzenetét: „Az Úr
éjszakájára. Hogyan olvastuk az Igében?
hogy vezesse őket
pedig előttük ment”. Ezt így is mondhatjuk:
„Az Úr előttük ment éjjel tűzoszlopban, hogy
„Az Úr pedig előttünk megy!”
világítson
nekik”.
Meggyújtja
szent
az úton, éjjel meg
Mi lesz tehát holnap? Az Úr fog menni
beszédének égő szövétnekét, miközben hirdeti
tűzoszlopban, hogy
előttünk! Az előttünk álló esztendőben nem
az Ő üzenetét. Tűzoszlophoz hasonlít az Ige
világítson nekik, és
leszünk magunkra hagyatva. Az Úr mindig éjjel-nappal mehessenek” üzenete. Akarsz-e az előttünk álló esztendőben
előttünk fog járni, mint biztos útmutató.
látni és világosságban járni? Ha igen, akkor
(2Móz 13,21)
Jól jegyezzük meg, nem utánunk jön,
halljad az Igét, mely világosságot jelent
hanem előttünk megy! Nem olyan Úr Ő, aki belekerget a
minden embernek.
veszedelmekbe, s aztán gyönyörködik vergődésünkön. Ahova
Így lesz valósággá az Ige ígérete: „hogy éjjel és nappal
minket irányít, oda Ő utat nyit számunkra. Olyan az Úr, mint a
mehessenek”. Az Úr gyermekei szüntelenül előre haladnak.
jó pásztor. A jó pásztor a nyája előtt megy, nehogy szakadékba Megyünk oda, ahol előttünk jár az Úr Jézus Krisztus, hiszen
hulljanak a reá bízott bárányok.
Ő maga mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet”.
Nem szabad azt gondolni, hogy a könnyű utakon előttünk
Vigyázzunk arra, hogy a felhőoszlopot és tűzoszlopot
megy, de a nehézségek láttán magunkra hagy. Biztosak
szem elől ne tévesszük! Bátran rábízhatjuk magunkat az Úr
lehetünk abban, hogy amiképpen őseinket nem hagyta el, és Jézus Krisztus vezetésére, mert Ő oda vezet, ahol megszűnik a
előttük ment, fogságban és pusztaságban, háborúban és békés
sötétség hatalma, és ahol többé nem lesz szükség sem
időben; amiképpen népünket megőrizte évszázadok megfelhőoszlopra, sem tűzoszlopra, mert maga az Úr lesz minden
próbáltatásaiban, ugyanúgy, velünk is velünk lesz,
mindenekben (1Kor 15,28).
Ő fog vezetni minket az újévben!
Alapigénk így folytatódik: „Nem távozott el a felhőoszlop
Azzal is tisztában kell lennünk, hogy Isten nem csak az
nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől”.Csodálatos, már-már
egyiket, vagy a másikat vezeti, hanem mindnyájunkat. Tehát
megrendítő bíztatás: nem távozott el és nem távozik el!
követhetjük Őt valamennyien. Nem csak az egyik, vagy a
Mi emberek gyakran megbotolhatunk és meg is botlunk,
másik közülünk, hanem mindegyikünk.
azaz megfeledkezünk az előttünk járó Úrról és az Ő
Az „előttünk” szó erre a közösségre, a mi világosságáról. Vagy talán az a benyomásunk olykor, hogy
gyülekezetünkre vonatkozik, s az együtt járásra hívja fel a megfeledkezett Isten az Ő ígéreteiről. Milyen keserves még
figyelmünket. Isten azt akarja, hogy mi, a Kőbányai
csak gondolni is arra, hogy jöhet majd egy nap, amikor
Református Gyülekezet, egymás mellett, kéz a kézben, együtt
eltávozik tőlünk az Úr. De ne gondoljunk erre, hanem szívbeli
haladjunk és kövessük vezető Urunkat, mert különben széthul- bizodalommal ragaszkodjunk az Ige bíztatásához: sem éjjel,
lunk, mint az eloldott kéve.
sem nappal nem távozik el tőlünk az Élet Ura!
Hogyan vezette az Úr az övéit? Nappal felhőoszlopban!
Legyünk és maradjunk hűséges tagjai Isten hívő népének
Manapság a felhő borút és homályt jelent. Akkor mondjuk
ebben az évben is! Ne szakadjunk el Tőle! Ne legyünk bizalszépnek az időt, ha az ég derűs, azaz felhő nélküli. Isten azonmatlanok Az iránt, Akiről zengte Pál apostol a hit diadalmas
ban nem bíztat felhő nélküli, fellegtelen, felhő-mentes időkkel. himnuszát: „Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet,
Ő nem akar hamis ígéretekkel csábítgatni, mintha meg lennénk sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok,
kímélve a felhőktől. Nem! Hiszen Ő nagyon jól tudja, hogy
sem jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem mélység,
sokszor lehet és lesz is felleges az ég felettünk és körülöttünk,
sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az
az előttünk álló esztendőben is.
Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi
Amikor valami megpróbáltatás ér minket, akkor is Urunkban” (Róm 8, 38-39). Azt kívánom, hogy az új évben
felleges, homályos az ég. Gondoljunk olyan napokra, amikor gyülekezetünk minden tagja, kicsinyek és nagyok, öregebbek
sűrű köd borítja a tájat, s alig lehet pár méterre ellátni a és fiatalok, egyedülállók és családosok, férfiak és nők együtt
leereszkedett ködben. Ilyenkor könnyen érhet veszedelem. De
zengjük Pállal együtt ezt a diadalmas himnuszt.
mi tudjuk, hogy az elkövetkező esztendő felhőoszlopaiban is
Induljunk együtt a felhő és a tűzoszlop után, tudva azt,
mindig jelen van a mi Urunk! Még ha ezerszer sűrűbb is a
hogy előttünk megy az Úr, akit mi követhetünk. Vele és általa
homály, biztonsággal járhatunk, mert az Ő orcája áttöri a fel- legyen bőséggel és békével áldott mindnyájunk számára ez
legeket. Ő még a homályt is felhasználja, hogy vezetését meg- újesztendő. Ámen.
mutassa.
(Sz-S. A.) (a 2013. január 1-én elhangzott igehirdetés szerkesztett változata)
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Az óra üzen

„Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje
Csend van. Csak az óra beszél velem
minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésfenn a falon.
nek, és megvan az ideje a meghalásnak… Megvan az ideje
Olyan
jó lenne üzenetét
a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek…”
meghallanom.
(olvasandó: Prédikátor 3, 1-8)
Mindennek rendelt ideje van. Nem azt jelenti ez, hogy
Ó, csak ketyegj sietve, pontosan!
fatalisták legyünk, és ne tegyünk semmit, hanem azt jelenti,
Időt jelezz!
hogy Isten mindenre adott időt nekünk, hogy mindent
Mondd el, hogy minden könnyes perc lejár,
elvégezzünk, de mindent a maga idejében kell végeznünk.
és vége lesz.
Tizennégy igepárt, ellentétpárt hoz elénk a bölcs
Prédikátor. Ezek közül csak néhányat emelek ki. „Ideje van
Mondd el, hogy múló, azért drága itt
a kövek szétszórásának és összeszedésének”. Ez az Ige
perc, pillanat,
ameddig
az örömhírt szerteszét
azokra az időkre vonatkozik, amikor az ellenség a rabszolvinni
szabad.
gákkal ráhordatta a köveket a szántóföldekre, hogy utána, aki
szántani akar, összeszedje, ezzel is nehezítve a munkát.
Hirdesd, hogy fenn az örök Isten is
„Ideje van a szétszaggatásnak és megvarrásnak” –
órát figyel
a bibliai ember a gyász jeléül megszaggatta ruháit, utána, ha a
és segítsége jókor érkezik,
gyászidő lejárt, összevarrták azokat.
nem késik el.
„Ideje van a sírásnak és a nevetésnek”- Isten ad
lakodalmat és koporsót is a mi életünkbe, de mind a két helyen
Beszélj az otthonról, hol óra már
helyt
kell
állni!
Ideje
van,
hogy
megbecsüld
nem mér időt,
a házastársadat, amíg veled van a földön. Ideje van a
s időtlen szolgálat vár reánk
gyermeknevelésnek, mert miután felnő a gyermeked, hiába
a trón előtt.
bánkódsz azon, hogy nem olyanná nőtt, amilyenné szeretted
Addig, ha ütsz, siettess engem itt
volna.
szünettelen,
Ezek az idők elszalaszthatatlan alkalmak az életünkben.
s
ne
engedd
célomat egy percre sem
Aki nem szedi ki a köveket szántás előtt, annak nem fog
felejtenem!
teremni a föld. Életünkben a legnagyobb dolog, hogy
megtaláljuk a rendelt idő értelmét, hogy megérezzük: Isten most
Tik-tak! Múlik az év, óra, pillanat
ezt az időt azért adta, arra adta, hogy ezt vagy azt tegyem
és alkalom.
benne. A vetést is akkor kell elvégezni, amikor az ideje van.
Csend van. Csak az óra beszél velem
Ha nem ismerjük fel a rendelt időket és a rendelt időben a
fenn a falon.
rendelt feladatokat, és mást csinálunk, mint amit kellene, nincs
Túrmezei Erzsébet
áldás a munkánkon. Ezért terheli életünket sok vétek, mert a
rendelt időket és alkalmakat nem használtuk ki.
Isten nem szereti a Pató Pál úr-féle ráérős embereket, akik azt mondják: „ej, ráérünk arra még!” Honnan
tudom, hogy holnap lesz-e még időm arra, hogy Istenhez forduljak, hogy rendezzem Vele bűnös életemet, vagy
hogy valakin segítsek? Csak MA van arra idő, mert lehet, hogy holnap már a ruhaszaggatás következik.
De az is igaz, hogy Isten nem szereti a feleslegesen zörgető, feleslegesen izguló, aggodalmaskodó embert.
Mert Isten Úr az idő felett is! Ezt nemcsak az Ótestamentum tanítja, hanem az Újszövetség is. Mária
sürgetésére így válaszol az Úr Jézus a kánai menyegzőn: „Nem jött még el az én órám!”(Jn 2, 4). Amikor
Názáretben le akarták taszítani a hegyről, nem jött még el annak az ideje (Lk 4, 29). Ám amikor Júdás jött fel
katonákkal a Gecsemáné-kertjébe, hogy elfogják Jézust, akkor már eljött annak az ideje (Jn 13, 1; 18, 3-4).
Időt adott Isten az embereknek, hogy Hozzá térjenek. Mindnyájunk életében ott van ez a kegyelmi idő.
Sokféleképpen jelentkezik a kegyelmi idő az életünkben. Van, amikor úgy érezzük, szól hozzánk az Írás, tele
vagyunk imádsággal, buzgósággal. Ám ha nem használjuk ki ezt az időt, bezárul a szívünk és üresen marad, és
utána már nem tudunk hinni. Hányan mondják, hogy szeretnének hinni, de már elsuhant felettük az erre rendelt
idő. Ezért figyelmeztet a Zsidókhoz írt levél: „Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket!”
(4,7). A legnagyobb dolog megbecsülni azt az időt, amelyet Isten adott, és abban az időben igaz emberként
megállni és betölteni a feladatokat. Ezért sokat kell imádkozni, és figyelni az életet, hogy Isten mikor milyen
feladatot bíz reánk.
Az a baj, hogy a mi időnket nem akarjuk odahangolni Isten idejéhez. Úgy járunk, mint az az ember, akinek
késett az órája, de nem törődött vele, és mire kiért az állomásra, a vonat már elment. Másképpen járt az órája,
mint az állomásé. Ha nem egyeztetjük életünket Istennel, elhibázzuk az alkalmakat. És ezekért az elhibázott
alkalmakért később drága árat kell fizetnünk. Egy bizonyos helyre visszatérhetünk, de az időben visszautazni
nem lehet. Ez a legnagyobb dolog: nem szabad lekésni az Isten akaratát. „Éppen azért ne legyetek
meggondolatlanok. hanem értsétek meg, mi az Úr akarata” (Ef 5, 17).
Sz-S.G.
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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
GELLÉR LÁSZLÓ
(1919 – 2008)
Ma is megmelegszik
a kőbányaiak szíve, ha
szóba
kerül
Gellér
László presbiter neve.
Mindenki ismerte, mert
rendszeresen fogadta
az istentiszteletre érkezőket. Kézfogással,
énekeskönyvvel, s ha kellett ülőhelymutatással. Több rendszeresen templomjáró fiatalban
fedezte fel a leendő presbitert. Bevonta őket a
szolgálatba. Nagyon fontosnak tartotta, hogy
ne mulasszon el hétköznapi bibliaórát,
imaórát. Ha cinkotai kertjében dolgozott, idejében HÉV-re ült, hogy részt vehessen a
közösségben. Egyébként pedig ő volt a presbitérium „külügyminisztere”: ápolta a hivatalos
gyülekezetközi kapcsolatokat, fogadta az
ideérkező
igehirdetőket,
énekkarokat.
Egyházmegyei
gyűléseken
képviselte
Kőbányát.
„Külügyminiszteri” ténykedésének egyik
színtere
volt
az
elárvult
lápafői
egyházközséggel
való
kapcsolattartás.
Kőbányáról ugyanis évenként 10 alkalommal
egy négytagú küldöttség ment vasárnapi
istentisztelet tartására (400 km oda-vissza!).
Több alkalommal ő volt az igehirdető.
A dunántúli Kisbéren született nagy
családi közösségben. Édesapja szabómester
volt. Magától értetődően fia eltanulta tőle a
mesterséget. Oly annyira, hogy majdan
tanárként a Budapest Rákóczi téri Ruhaipari
Szakközépiskolában tanította a szabástvarrást ( a VIII. kerületi gyerekek „cérnaegyetemnek” nevezték ezt az iskolát). Előbb a
fasori egyházközség tagja és presbitere –
Szabó Imre esperes és Dobos Károly lelkész
idejében. Kőbányára költözvén itt csatlakozott
az egyházközséghez. Nincs a templomnak,
gyülekezeti háznak olyan szeglete, mely ne
őrizné keze nyomát. Nagy hóhullások idején a
lelkész arra ébredt, hogy „valaki” a járdán már
eltakarította a havat.
A fenti képen a szolyvai 40.000 magyar
tömegsírját koszorúzza.
P.V.

VASS LÁSZLÓ
(1921 – 2012)
Karácsony előtt
szólította el őt Ura.
93 esztendőt kapott.
Megtérésének,
hitre
jutásának
alkalmára
tekintve 70 évesnek vallotta magát. Kegyelmi idő volt e kilenc évtizednél is több idő. Olyan szakmában töltötte
életét, mely ugyancsak aláásta az emberek
egészségét. Nyomdász volt, s ezen belül is
szedő. A mai nyomdászok már azt sem tudják,
mi az ólom. Egykori nyomdászok tüdejét
valósággal gyilkolta az ólombetűk öntése és a
szövegek szedése. Az átlagember nem is
sejtette, hogy a kultúra ilyentén szolgálata
mennyi áldozatot szedett…
Vass László azonban nemcsak a
kultúrát szolgálta, hanem Jézus Krisztusnak
szentelte életét. Ebből három és fél évtizedet
a kőbányai egyházközség presbitereként és
kurátoraként. Ezt a szolgálatot a „Légy hív
mindhalálig!...” jegyében végezte. Jelszava ez
volt: Krisztussal előre!
Egyházközségünk sokszemű, sokkezű,
sokoldalú tagja volt. Szolgálata a krisztusi sínpáron haladt: szóval és tettel. Felidézhetjük,
hogy a keddi bibliaórákon nemcsak résztvevő
volt. A lelkésszel felváltva végezték a szolgálatot. Ugyanazt a bibliai könyvet vagy
történetet tették közkinccsé. Ahol az egyik
befejezte, ott folytatta a másik a következő
alkalommal. Gyakran ment Trabantjával
3 presbiter kíséretében a 200 km-re fekvő
tolnai
Lápafőre,
hogy
az
elárvult
gyülekezetben igét hirdessen. – Ám ha kellett,
társaival a templom padlásáról 13 m 3 galambtrágyát takarított le (rosszul is lett a mérgező
anyagtól…).
Emellett az újjászületett Bethánia
Szövetség
országos
vezetőségi
tagja.
Meggyőződése, hogy minden ember egyetlen
reménye és menedéke csak Jézus Krisztus
lehet. Szolgálatában felesége, Boldizsár
Marika volt a segítsége.
P.V.
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TA N U L SÁG O S T Ö RT É N E T E K
A paraszt és a csacsi

Ajándékok,

Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba. Az állat órákon át
szánalmasan bőgött, miközben a paraszt megpróbálta kitalálni mit
is tehetne. Végül úgy döntött, hogy az állat már öreg és a kutat
úgyis ideje már betemetni; nem éri meg kihúzni az öreg szamarat.
Áthívta a szomszédjait, hogy segítsenek. Mindegyik lapátot fogott
és elkezdtek földet hányni a kútba. A szamár megértette mire
készülnek, és rémisztően üvölteni kezdett, majd nemsokára
elcsendesedett. Kis idő elteltével a paraszt lenézett a kútba.
Meglepetten látta, hogy a szamár él, és minden lapátnyi föld után
valami csodálatosat művel.Lerázza magáról a földet, majd feláll a
tetejére. Ahogy a paraszt és szomszédjai tovább lapátolták a
földet a szamárra, ő lerázta magáról azt, és egyre
feljebb lépdelt. Hamarosan mindenki ámulatára a szamár átugrott
a kútperemén és boldogan elsétált!
Az élet minden fajta szemetet és földet fog rád
lapátolni. A kútból kimászás trükkje, hogy lerázd magadról és
tegyél egy lépést. Minden probléma egy újabb lehetőség a továbblépésre. Bármilyen problémából van kiút, ha nem adod fel, nem
állsz meg! Rázd meg magad és lépj egyet feljebb!

amelyek nem kerülnek pénzbe

Isten kenyere
A kenyér mindennapi táplálékunk, továbbvivője földi életünknek.
Isten benne rejtette el azokat a vitaminokat, amelyek testi
megelégedésünkhöz szükségesek. De nemcsak földi kenyérrel
táplálkozunk. A mennyei kenyér tartalmazza azokat a „vitaminokat”,
amelyek lelki-szellemi fejlődésünkhöz szükségesek. Jézus mondja:
„Én vagyok az élet kenyere” (Jn 6, 35). Ő adja azokat az áldásokat,
melyeket a mennyei kenyérben megnyerhetünk.
Melyek ezek? Először is adja az A-vitamint, mert Ő az egyetlen
ajándék, Aki életet ad: „Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és
életet ad a világnak” (Jn 6, 33).
Ő az igazi B-vitamin, a Békesség Fejedelme (Ézs 9, 5), mert Ő
békéltette meg Istent a világgal és minket is egymással (2Kor 5,19).
Ő biztosítja a legjobb C-vitamint a földi életünkben, a csendet (Mt 8, 26).
A mennyei kenyérben van a csontok megerősítéséhez szükséges
D-vitamin, reménysége az eljövendő dicsőségnek (Kol 1, 27), Jézus
Krisztus, „Aki számtalan fiát vezeti dicsőségre” (Zsid 2,10).
Ő az életnek kenyere, az E-vitamin, az erő forrása, mert „mindenre
van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít” (Fil 4, 13).
Vegyed, egyed és élsz Általa!

Egy jó szót szólni, egy beteget felvidítani,
valakinek kezet nyújtani,
megdicsérni az ételt,
valakinek a közeli születésnapjáról
megemlékezni,
óvatosan csukni az ajtót
és minden apróságnak örülni,
mindenért hálás lenni,
valakinek jó tanácsot adni,
egy levélírással örömet szerezni,
tűszúrásokat elfelejteni,
jogos panaszt ismételten
nem felhánytorgatni,
más hibáját nem tenni szóvá feltétlenül,
nem neheztelni, ha háttérbe szorulunk,
levert hangulatot nem venni komolyan,
nem megsértődni
egy félresikerült szó miatt;
megtalálni az elismerő szót a jóra:
az együttérzés szavát a megalázott felé,
egy tréfás szót szólni a gyermekeknek;
meleg kézszorítással vigasztalni a
megszomorodottakat,
becsületesen beismerni az elkövetett hibát,
örülni a holnapi napnak,
nehezebb dolgokra aludni egyet,
mindenre kellő időt és gondot fordítani,
és mindenben krisztusi szeretettel lenni.

Kőbányai Református Egyházi Élet

Megkérdeztek egy ismert német teológiai professzort,
mondja meg a világvallások és a keresztyénség közötti
különbséget. De ne homályos, magas teológiai
igazságokat mondjon, hanem kézzel fogható, egyszerű
magyarázatot. A professzor így válaszolt:
Egy ember beleesett egy mély verembe. Nem tudott
kijönni onnan. Ha senki nem segít, ott pusztul. Arra ment
Buddha.
- Emelj ki, emelj ki! – kiáltotta az ember.
Buddha megállt és azt mondta:
- Látod, ez a te bajod, ez a nagy életvágy. Majd megtanítalak, hogyan tudod életed végéig egészen jól elviselni a
helyzetedet a verem mélyén.
Ezt mondva továbbment. Arra jött Mohamed.
- Emelj ki, emelj ki! – hangzott újra a segélykiáltás.
Mohamed így válaszolt:
- Ha belenyugszol Allah akaratába, és jól viseled magad,
akkor majd a hetedik mennyországban jó helyet kapsz.
Azzal ő is továbbment. Arra jött Lao-cse, a kínai bölcs.
- Emelj ki, emelj ki!
Lao-cse megállt a gödör szélén és ezt mondta:
- Ja, barátom, ha bölcsebb lettél volna, nem esel a verembe.
Végül arra jött Jézus, és a segélykérő kiáltásra lement a
gödör aljába, és az élete árán kihozta a bajba jutottat.
- „Csak” ennyi a különbség! – fejezte be a magyarázatot
a professzor.
„Ti pedig ne hívassátok magatokat tanítóknak, mert
egy a ti tanítótok, a Krisztus; ti pedig mindnyájan
atyafiak vagytok” (Mt 23,8)
1497. február 16-án Németországban egy gyermek
született, aki mikor fölnevekedett, nagy bölcsességet
szerzett magának, úgy hogy azzal a címmel tisztelték
meg: Németország tanítója. Ez a férfiú Melanchton Fülöp,
a nagy reformátornak, Luther Mártonnak hűséges
segítőtársa. Tőle valóban nemcsak a németek tanultak,
hanem a magyarok is és pedig tanultak mennyei
bölcsességet, isteni tudományt. De Melanchton nem
bízta el magát, hanem alázatosan meghajolt amaz igazi,
ama legfőbb Tanító előtt, Akivel szemben mindnyájan
tanítványok vagyunk, s Aki mellett másodsorban is csak
akkor lehetünk tanítók az üdvösség dolgaiban, ha úgy
teszünk, mint Melanchton: meghajlunk az élő igaz
Isten és az Ő szent Fia előtt. De ha már tanultunk is
az Úr Jézustól, akkor se büszkélkedjünk azzal, hogy
tanítók vagyunk, hiszen az ismeret akkor is csak rész
szerint lehet bennünk (1Kor 13,12). Hiszen még mindig
sok tanulnivalónk lesz! Milyen sokáig tart, míg csak az
Üdvözítőnek az evangéliumokban feljegyzett mondásait s
ezeknek mély értelmét csak némileg is magunkévá
tesszük! Pedig az Úr Jézus nemcsak az Írás által tanít
minket, Ő élő személy, Aki Szentlelke által folyton neveli
híveit.
Hálát adunk Neked, mennyei édes Atyánk, hogy a mi
értelmünk megvilágosítására Szent Fiadat adtad nekünk
tanítóul. Bárcsak Ő lenne igazán a mi Mesterünk!
Bárcsak ne csupán mondásait tanulnánk meg, hanem
tanulnánk Tőle a Te akaratod szerint élni és munkálkodni. Ámen.
(Szabó Aladár 1894.)
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NYÁRI BIBLIAI GYERMEKTÁBOR
2013. július 22-27-ig Balatonföldváron tartjuk idei
nyári bibliai gyermektáborunkat, melynek részleteit már
most közöljük, hogy mindenki idejében tudja nyári
családi programját és egyéb táborokat ehhez igazítani.
A Balaton déli partján egy 7 hektáros ősfás parkban
helyezkedik el a Riviéra Park Hotel, közvetlenül a
vízparton. A saját balatoni privát strand mellett található
szállodakertben játszótér, ugrálóvár, pingpongasztalok,
tenisz- és focipálya stb. kínálnak sportolási lehetőséget.
A bibliai tanítások, énekes-játékos csoportfoglalkozások
mellett vetélkedők is lesznek.
Szándékaink szerint az idei egy "kibővített" gyermektábor
lenne, lehetőség van szülők részvételére is.
Az utazás vonattal történik. Indulás hétfőn reggel a Déli
pályaudvarról, hazaérkezés szombaton este.
A tábor költsége: 27.000.- Ft (második vagy harmadik
testvérnek 25.000.- Ft.). Az ár tartalmazza a szállást +
háromszori menüs étkezést (szükség esetén az uzsonnát is).
Az elhelyezés 4-6 fős apartmanokban. Az apartmanok 2
külön szobásak, fürdőszoba + WC–vel rendelkeznek.
Jelentkezési határidő: április 30. Jelentkezni 10.000.-Ft
előleg befizetésével lehet a Lelkészi Hivatalban.

„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek” (Mt 6,1)
E szavak nemcsak azt kötik a keresztyén szívére, hogy ne
töltse idejét mások megítélgetésével, hanem azt is, hogy
a segítésben, támogatásban, gyógyításban keresse az igaz
keresztyénséget, nem pedig a bajok kimutatásában. Vannak
emberek, akik egész életüket azzal töltik el, hogy megmondogatják és megmagyarázgatják, mi hiánya és hibája van
embertársaiknak, a hívő keresztyéneknek, az államkormányzóknak, a népnek, a családnak, az iskolának, de maguk kis
ujjukat sem emelik fel avégből, hogy segítsenek. Bizony az
ilyen emberek élete haszontalan és jaj nekik, ha kíméletlen
ítélgetésük közben éri őket a halál, s jaj nekik, ha az Isten ítélete
elé kerülnek! Milyen borzalmas lesz majd rájuk nézve, ha az
Úr, a részrehajlatlan Bíró megmutatja nekik, hogy nagyon
eltévesztették az élet célját. Azért a mi életünkön ne az ítélgetés
hideg, dermesztő szele fújjon keresztül, hanem ragyogjon át
azon a szeretet igazi fénye, mely nem éget, csak melegít és
világosít. Hogy azonban az ítélgetés veszélyétől megóvhassuk
lelkünket, annak az Üdvözítőnek szeretetéből kell merítenünk,
Aki annál gyorsabban sietett valakinek segítségére, minél több
baja vagy hibája volt, mert tudta, hogy ahol sok a baj, ott hamar
kell segíteni, s az ítélgetés nem használ.
Adj a Te irgalmadból nekünk is, áldott Jézus, hogy ne
ítélgessünk, hanem segítsünk. Ámen.
(Sz.A.)
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AMI LESZ…
„ Á r o n i s m e g ve g yé t e k a z a l k a l m a k a t , m e r t a n a p o k g o n o s z o k ” ( E f 5 , 16 )

Az aggodalmaskodó így látja:
Góliát olyan nagy,
hogy lehetetlen legyőzni.
A hívő: Góliát olyan nagy,
hogy lehetetlen nem eltalálni.

Február 10. Diakóniai Vasárnap
„Boldog, aki a nyomorultra gondol, a veszedelem napján megmenti azt az Úr” (Zsolt 41,2). Diakónia azt jelenti:
szeretetszolgálat. A szegények, nyomorultak, segítségre szorultak között végzett szolgálat és gondoskodás, melynek
alapja Jézus Krisztus szolgálata: „Mint ahogy Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő
szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért” (Mt 20, 27).
Gyülekezetünk évek óta kapcsolatban van a Dunaalmási Református Szeretetház Fogyatékosokat Ápoló-Gondozó
Otthonának lakóival és munkatársaival. Nyaranta végeznek ott önkéntes szeretetszolgálatot testvéreink.
Február 10-én a Dunaalmási Otthonból 18 fő látogat el hozzánk, és részt vesznek a vasárnap délelőtti istentiszteleten.
Igét hírdet: Márkus Dániel intézeti lelkész. Vendégeinket szerény ebéddel kínáljuk meg.

Március 3. (vasárnap) délután 3 órakor Kőbányai Mesterdalnokok Versenye
„A Krisztusnak beszéde lakozzék tibennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást
zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak” (Kol 3,16).
Idén március első vasárnapján rendezzük meg a X. Kőbányai Mesterdalnokok Versenyét. Kiváló alkalom ez arra, hogy
a szívesen éneklő testvérek külön-külön is és közösen is Istent dicsérő énekeket, zsoltárokat, dicséreteket énekeljenek
az Úrnak! Szeretettel várjuk a régi és új mesterdalnokok jelentkezését (legyen a tarsolyban legalább
30 énekeskönyvi vagy más egyéb ének első versszakának kívülről való ismerete!). De lehetőség van házaspárok,
családok, vagy akár hangszerrel kísért énekesek előadására is – mindezt kellemes hangulatban, terített asztal mellett.
Kőbányán is igaz Szent Ágoston mondása: „Kétszeresen imádkozik, aki jól énekel”. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban
lehet február 25-ig!

Március 10. (vasárnap) délután 3 órakor Petőfi Irodalmi Verseny
Petőfi Sándor (1823 – 1849) születésének 190. évfordulója alkalmából az idei irodalmi
versenyünk a szabadságharc költőjének nevéhez fűződik. A magyar irodalom egyik
legnagyobb költőóriása előtt szeretnénk ez évforduló kapcsán tisztelegni, ismertebb
verseit felidézve belekóstolni költészetének sokszínűségébe, verseinek nemes
egyszerűségébe, utánozhatatlan nagyszerűségébe. Petőfi közel 1000 verset írt rövid
élete alatt, ebből kb. 850 maradt ránk.
A Petőfi Irodalmi Versenyen minden jelentkezőnek 1 szabadon választott Petőfi-verset
kell elmondania.
A versenyt 4 kategóriában hirdetjük meg:
I. általános iskola 1 – 4. osztályosok
II. általános iskola 5 – 8. osztályosok
III. középiskolások, gimnazisták
IV. 18 év felettiek (korhatár nélkül!)
A verseket egy 3 tagú zsűri előtt kell elmondani. A szépen szavalók között értékes
jutalmakat osztunk! Február 28-ig várjuk a jelentkezéseket a Lelkészi Hivatalban!

Kőbányai Református Egyházi Élet
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AMI LESZ 2013-ban
(az állandó alkalmainkon kívül a következőket tervezzük)
-

március 1., június 7., szeptember 6., december 6. – pénteki napokon 18 órai kezdettel Házaspárok Órája
március 24.
virágvasárnap; felnőttek konfirmációja
március 25 – 29. bűnbánati hét
március 29.
Nagypénteki Passió
márc. 31.- ápr.1. Húsvét. Krisztus Urunk feltámadásának ünnepe
május 4.
Bárdos Lajos Zenei Hetek rendezvénysorozat részeként nálunk: Női-és Férfikarok Találkozója
május 5.
Anyák napja
május 9.
Áldozócsütörtök. Krisztus Urunk mennybemenetelének ünnepe
május 12.
Konfirmáció vasárnapja
május 19 – 20. Pünkösd. Szentlélek kitöltésének ünnepe
május 24 – 26. Vendégeink a magyarkapusi testvérek. 26-án Gálaest a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központban
június 1.
Gyülekezeti kirándulás (részleteket lásd alább)
június 9.
Tanévzáró istentisztelet
június 30.
Presbiterek vasárnapja
július 22 – 27. Bibliai gyermektábor Balatonföldváron (részleteket lásd az 5. oldalon)
szeptember 8.
Tanévnyitó istentisztelet
szeptember 21. Szüreti bál
október 29 – 30. Kálvin Napok
október 31.
Reformáció emlékünnepe
december 1. advent 1. vasárnapja. Adventi szeretetvendégség
december 22.
Gyermekek karácsonyi ünnepsége
december 24-26. Karácsonyi ünnepi istentiszteletek
december 31.
óévi hálaadó istentisztelet

MESÉL A BÉCSI ERDŐ
Egynapos ausztriai kirándulásra hívogatjuk a kedves Testvéreket:
Időpont: 2013. június 1. (szombat)
Útvonal:

Budapest – Hegyeshalom – Bruck an der Leitha – Schwechat –

Laxenburg: parkja a XVIII. század kertépítészetének remeke, tóval, hidakkal, emlékművekkel és kompátkeléssel
a Ferenc-várba, mely 1800-ban keletkezett, egy középkori lovagvár utánzata. A kastélyparkot egy kis bumlivonattal
utazzuk be a kompkikötőig, majd a kompból kiszállva bejutunk a Ferenc-várba, ahol megkezdjük időutazásunkat
vissza a Monarchia korába. Pazarnál-pazarabb kazettás mennyezetű szobákon, termeken át gyönyörködhetünk a mesés
berendezésekben, festményekben, üvegfestményekben, a káprázatos magyar koronázási teremben stb., stb.
Laxenburg birtoka már az 1300-as évektől Habsburg tulajdon, itt építettek ki maguknak nyári rezidenciákat,
s itt született Rudolf trónörökös is.
Heiligenkreuz cisztercita apátságát 1133-ban III. Babenberg Lipót őrgróf alapította a Bécsi-erdő sűrűjében,
a Sattelbach szép völgyében. (A ciszterek mindig erdők mélyében építkeztek). Lipótot 1485-ben szentté avatták
és Alsó-Ausztria védőszentje lett. Ez az apátság a legrégebbi és a legnagyobb műemlékegyüttes Ausztriában.
Temploma XII. századi eredetű. 1220-1250 között koragótikus stílusban épült háromszáz vörösmárvány oszlopos
kerengője az egyik legértékesebb építészeti kincse Ausztriának. Pazar kútháza, káptalanterme – a 270 évig uralkodott
Babenberg-dinasztia síremlékeivel -, halotti kápolnája, a sekrestye berendezése és gyönyörű temploma egyedülálló
látnivalók.
Mödling gyönyörű fekvésű bájos, romantikus kisváros, számtalan művész – köztük Beethoven – ihletője, üdülőhelye.
Hangulatos séta keretében megcsodáljuk gótikus, reneszánsz és barokk házait, Szent Othmár tiszteletére szentelt,
pazar gótikus templomát, mely mellől elbűvölő kilátás nyílik a környékre.
Az út ára: 6.600 Ft + a belépők Euro-ban (felnőtteknek: 19 Euro; gyermekeknek/diákoknak: 11 Euro).
Jelentkezni az út árának befizetésével április 30-ig lehet a Lelkészi Hivatalban.
A belépődíjakat euro-ban induláskor az autóbuszon kérjük.
A buszon ásványvizet, sört és kávét a buszvezetőtől lehet méltányos áron vásárolni.
Az autóbusz férőhelye: 44 fő utas + buszvezető + idegenvezető.
Találkozás:
5 óra 45 perckor az Ihász u. 15. előtt
Indulás:
pontban 6 órakor
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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. csütörtökén 18 órakor presbiterek órája
minden hónap utolsó vasárnapján 10 órakor úrvacsoraosztás
kéthetente (minden páros) kedden 10 órától Baba-Mama kör
énekkari próba: a vasárnap délelőtti istentisztelet után
és szerdán 1930 -tól

ALKALMAINKRA SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK
MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKET!

A lelkészi hivatal címe: 1105 Budapest, Ihász u. 15.
Telefon: 261-2205
Fogadási idő: hétköznapokon 9 – 13 óra között
weblapunk: www.refkobanya.hu
KŐBÁNYAI REFORMÁTUS ÉLET - 2013. január
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.

