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A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA
„a legnagyobb a szeretet”

(1Kor 13,13)

– olvassuk a Szeretet himnuszának az utolsó versében. Egyszer
nem fogy, velünk marad, miénk lesz mindörökre mennyei Atyánk
nagyon komolyan szembe kellett néznem azzal, hogy ez a
megtartó szeretete! Tulajdonképpen az egész Szeretethimnusz
legnagyobb parancs. Amikor az Úr Jézust egyszer megkérdezték,
Isten szeretetéről énekel, amely Jézus Krisztusban öltött testet.
hogy a sok parancsolat közül melyik a legnagyobb, így felelt:
Ő az, Aki hosszan tűr érettünk, és még mindig nem fogyott el a
„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből,
türelme irántunk. Ő a jóság maga, Aki soha senkit meg nem
teljes elmédből és minden erődből. Ez az első és nagy parancsobántott. Ő maga a szeretet, amint meg is van írva: „Isten
lat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat,
szeretet”, Isten irántunk való szeretete pedig abban lett nyilvánmint önmagadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a
valóvá, hogy Szent Fia, Jézus Krisztus az életét adta értünk. Mert
próféták”. A legnagyobb parancsolatot egy szóban tehát így
„nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét
lehetne összefoglalni: SZERESS!
adja az ő barátaiért”(Jn 15,13).
Augustinus így fogalmazott: „Szeress, és tégy, amit akarsz!”
Minderre tökéletesen csak Jézus volt képes. Ezért van
Mert ha szeretem a másikat, akkor tisztelem is, ha pedig tisztelem
szükségünk az életben az Ő szeretetére, ami bennünket is képessé
és szeretem, akkor rosszat nem tehetek neki.
tehet igazán szeretni, szeretetből élni, és szeretetet továbbadni.
Csakhogy Istent szeretni könnyű, embert szeretni nehéz. Az
Jézus megmutatta az Atya szeretetét, kiábrázolta Őt magát az
Isten iránti szeretetünket még valahogy ki tudjuk fejezni,
embereknek. Ebbe a szeretetbe simulhat bele az életünk és ezzel
legalábbis kegyességi formákban, imádságban, éneklésben, stb.
a szeretettel szerethetjük egymást is. Isten szeretete az a forrás,
Emberszeretetünkkel azonban újra és újra csődbe jutunk.
amelyből táplálkozva szerethetjük viszont Őt, szerethetjük és
Tegyük most az 1Kor 13 mérlegére a saját szeretetünket!
tisztelhetjük a másik embert, és fogadhatjuk el önmagunkat is
Igaz a mi szeretetünkre a hétköznapokban, hogy: „türelmes, jósáolyannak, amilyennek Isten megalkotott minket. Bizony tanulni
gos, nem irigykedik, nem viselkedik bántóan, nem gerjed haragra,
kell a szeretetet, növekedni kell benne minden napon, hogy
nem rója fel a rosszat. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent
teljessé lehessen bennünk és körülöttünk a szeretet!
remél, mindent eltűr”? Bizony az Ige mérlegén megméretünk, és
A következő történet arról szól, hogyan is lehet megkapni ezt
könnyűnek találtatunk. Különösen ezen az utolsó mondaton:
a szeretetet, meg nem érdemelt kegyelmet. Egy öreg bennszülött
„a szeretet soha el nem fogy”. Hamar végére érünk a
gyöngyhalászról szól ez a történet, akinek az volt a foglalkozása,
szeretetünknek.
hogy a fiával együtt leszállt a tenger mélyére, hogy felhozza
Olyan világban élünk, ahol minden fogy
onnan az értékes gyöngykagylókat, amikből ki
körülöttünk. A pénzről nem is kell mondani, hogy
lehetett szedni a drágagyöngyöt. Ehhez a gyöngymennyire fogy. Akármennyi is van belőle,
halászhoz egyszer elment egy misszionárius, és
„A szeretet
nagyon hamar elfogy. Az élelmiszer, az ennivaló:
beszélt neki a kegyelemről. A bűneit már ismerte
ma bevásároltunk, de hamar elfogy, holnap ismét
soha el nem fogy” ez az ember, mert gyötörték, és fájt neki egész
menni kell az üzletbe. A ruhanemű is fogy. Az
életének sok szennye, bűne, ezek mind nyomták a
üzemanyag, a benzin de hamar elfogy a kocsi
lelkiismeretét. A misszionárius arra kérte, hogy
tankjából! Ami ebben a világban, ebben az életben
fogadja el Isten kegyelmét, hiszen Jézus Krisztus
van, az mind fogyóanyag. Pl. a házunk, amiben élünk, szintén
meghalt érte. De ő azt mondta: - Nem, azt nem lehet, azért valamit
fogy, persze lassabban, mint az emberi élet, mert ugye az emberi
fizetni kell! Hiába mondta a misszionárius, hogy Jézus mindent
élet is fogy. Ahogy idősödünk, észrevesszük, mennyire fogy.
megtett, csak elfogadni lehet. Hosszú napokon át magyarázta
Fogynak az évek: milyen hamar elfut egy esztendő. Fogy az élet,
neki, hogy „békességünk büntetése rajta van, és az Ő sebeivel
fogy az erőnk, az egészségünk; a szépségünk is, talán riadtan
gyógyultunk meg”, de az idős gyöngyhalász nem volt képes ezt
nézünk tükörbe: hogy megváltoztam! És sajnos fogy a magyarság
elhinni.
is: évente egy kisebb város lakosságával vagyunk kevesebben!
Eltelt jónéhány hónap, amikor egyszer a gyöngyhalász
Az élet s körülöttünk minden egyre csak fogy. Egyszer rájön
halálosan beteg lett. Hívatta a misszionáriust. Azt mondta neki:
az ember, hogy nemcsak az anyagi, hanem a lelki dolgok is
- Nézd, én annyira megszerettelek téged, annyit fáradoztál a
fogynak: a türelem, az erő, minden egyszer teljesen elfogy.
lelkemért, hogy ajándékul legféltettebb kincsemet hagyom rád:
Mindnyájan megyünk a halál felé. Olyan világban élünk, amelyik
egy gyönyörű igazgyöngyöt. A misszionárius erre azt felelte.
romlik, rajtunk van a rothadandóság rabsága.
– Ez túl értékes ahhoz, hogy én ezt ajándékba elfogadhatnám,
És most itt valamire mégis azt mondja a Szentírás, hogy nem
ezért valamit fizetnem kell, mondd meg, mi az ára! Ebben a
fogy el: „a szeretet soha el nem fogy”. Pedig hát az emberi
pillanatban egy könnycsepp jelent meg az öregember szemében:
szeretet is elfogy. Egy barátság, amiről azt gondoltuk, hogy
- Ez a gyöngy nem eladó. Mert volt egy fiam, ő is gyöngyhalász
örökké tart, elfogyott. Ha most egy kicsit visszagondolunk,
volt, sok szép gyöngyöt hozott fel e tenger fenekéről. De amikor
gyermekkorunk óta hány barátságunk fogyott már el! Aztán
ezért a gyöngyért leszállt, az életébe került. Ez a gyöngy tehát
ifjúkorban, amikor belekerül az ember a szerelem korába, azt
nem eladó. Vagy elfogadod, vagy összetöröm. Ezt megvenni nem
gondolja, hogy a szerelem nem fogy el, legalábbis a miénk biztos
lehet. Akkor ezt mondta a misszionárius: - Látod, öreg barátom!
nem! Aztán szomorúan állapítjuk meg, hogy igaza van Zoránnak,
A kegyelem is az Egyszülött Fiú életébe került. Ő leszállt erre a
aki azt énekli: „A szerelemnek múlnia kell”.
földre, hogy megszerezze nekünk a kegyelmet. Fogadd el, mert
Aztán amikor megszületik a gyermek, úgy érezzük, hogy ez
fizetni nem lehet érte!
Akkor ott végre megértette a
majd nem fogy el: az anyai szeretet nem tud elfogyni! Aztán
gyöngyhalász, s elfogadta a kegyelmet, a misszionárius pedig
valahogy meghalványul az a régi, meghitt kapcsolat, ami régen
elfogadta a drágagyöngyöt.
megvolt anya és gyermek között.
Isten Jézusért meg akar ajándékozni téged is hófehér, tiszta,
Akkor miről beszél itt az Ige, hogy „a szeretet soha el nem
ragyogó ruhával, egészen új élettel. De ezért nem lehet tenni semfogy”? Isten szeretetéről beszél! Hiszen ami emberi, az múlandó.
mit, csupán elfogadni lehet. Vedd ezt a szeretetet, amelyik soha el
De Isten szeretete megmarad, kísér bennünket a bölcsőnktől a
nem fogy; olyan békességet, olyan örömöt, mely nem múlik el,
koporsónkig, és még azon is túl, az örökkévalóságig. Sőt, ott a
mert örök. Adassék mindnyájunknak és töltse be szívünket ez a
mennyei hazában fog csak igazán kiteljesedni, ahol a hit majd
soha el nem fogyó, örök szeretet, mely onnan felülről, a vilálátássá válik, a reménység beteljesedik, a szeretet pedig soha el
gosságok Atyától száll alá!
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REFORMÁTUS GONDOLKODÁS
Minden emberre jellemző a gondolkodása, ahogyan
a világ jelenségeit, tárgyait megítéli, róluk fogalmat alkot,
felőlük következtet. A logika tudománya rendszerbe
foglalja a gondolkodás törvényeit s ezek a törvények típusokba sorolják a különböző gondolkodási módokat.
A szellemi élet beláthatatlan birodalma a gondolkodás.
Agyunk állandó működése közben rajzanak bennünk a
gondolatok. A környezet hatásai csakúgy, mint az
érzékeink körébe eső tárgyak gondolatokat ébresztenek.
Az a mód, ahogyan ezek a benyomások rajtunk keresztül
kifejezésre jutnak, adja, jellemzi gondolkodásunkat.
Hogyan gondolkodik a református ember?
Milyen
ítéletet,
fogalmakat
alkot,
milyen
következtetéseket von le azokból? Nem állítom, hogy
minden református ember egyformán gondolkodik, de
vannak bizonyos szabály-szerűségek, amelyek minden
református ember gondol-kodásmódjára mértékadók s az
ezekkel való összehasonlítás megvilágítja, hogy gondolkodása valóban református gondolkodásmód-e?
A református gondolkodás jellemző vonásai
az alaposság, a bizakodás, a reménykedés, az
optimizmus. Alapossága a Szentíráson nyugszik.
A református (őskeresztyén) vallás minden igazságát a
Bibliából meríti, úgy fogadva el ezeket, amint meg vannak
írva. Az Isten Igéjét szentnek, világosnak tartja s ezért
minden különös spekuláció nélkül, hagyományok és
emberi okoskodások mellőzésével, szent komolysággal
követi. Ebből következik a
református ember jellembeli
egyenessége, őszintesége,
az igazsághoz való rendíthetetlen. Gondolkodásának alaposságánál fogva nincs szüksége felfogásának szüntelen
átfogalmazására, őszintesége
kizárja a reservatio mentalist
(elmebeli fenntartás). Talán
zordonnak tűnik fel néha, de
az igazság inkább hasonlít az
égbenyúló kőszálhoz, mint a
szélben hajladozó karcsú jegenyéhez.
A református gondolkodás bizakodó. Nincsenek
kételyei, mert a vallás legfőbb értékei: a szeretet,
a megváltás, az üdvösség felől Jézus Krisztus a
bizonyossága. A Megváltó ígéretei valóság a számára,
ezért bizakodva tekint a jövőbe, földi és mennyei
jövendőjébe egyaránt. A Szentháromság egy igaz Istenbe
vetett bizalma abszolút. Elismeri az Atya szuverenitását,
ezért mindig istenfélő s ez irányító befolyással van
minden elhatározására. Ugyancsak abszolút tökéletes
előtte Jézus Krisztus váltsága, bűneiért való elégtétele, az
Atyánál való közbenjárása, ezért nem tévelyeg a
Megváltón
kívül
más
segítség
keresésében.
Engedelmeskedik a Szentlélek Istennek, hogy Ő irányítsa
bölcsességével, megvilágosító és megszentelő erejével.
Reménykedésének alapja a Krisztus keresztje.
Ismeri az Igét, hogy „a keresztről való beszéd bolondság
ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje” (1Kor 1, 18). Akik fölött az a
Szeretet virraszt, amely a kereszthalált is vállalta értünk,
nem lehetnek reménytelenek. Mert Isten, Aki a legnagyobbat, az Ő Szent Fiát is feláldozta értünk, mindent
megad a mi hitünkért, mert minden egyéb csak kisebb,
kevesebb lehet annál a legnagyobb áldozatnál. Ezért

a református gondolkodás sohasem csüggeteg, sőt
minél súlyosabb az élet keresztje, annál erősebb a
reménysége. A gályaraboknál keserűbben senki sem
szenvedett s mégis mily erős reménységgel éneklik: Térj
magadhoz, drága Sion! Ezért tud nagy eszményeket nagy
kitartással szolgálni, a legsötétebb jelenben is
rendületlenül bízni a jobb jövendőben, sőt a halál félelmes
arca előtt is a megígért mennyei üdvösségben.
A református gondolkodás optimista, azaz mindig
számít a jónak a diadalára. Tudja, hogy Isten hatalmasabb az ördög minden fondorkodásánál, s végül is az
Ő akarata fog beteljesedni. Hisz az ember jóságában,
amely Jézus érintésére előtör a szívből, ha még olyan
mélyen volna is temetve. Hisz a legnagyobb szociális
gondolatban: a megváltott emberek testvériségében. Hisz
a keresztyénség végső győzelmében, hisz Jézus Krisztus
visszatérésében, amikor majd egy nyáj és egy pásztor
lesz az egész földön. Ezért nagyon türelmes úgy
felebarátaival, mint az élet megpróbáltatásaival szemben.
Hogy teljes legyen a kép, említsük meg a református gondolkodás még egy ragyogó jellemvonását, azt,
hogy minden ízében nemzeti és magyar. Számára a
vallás, az Egyház és a Haza egymást fedő fogalmak.
A magyar református ember nem tudja a kettőt különválasztani. Amikor imádkozik, nemzetek Ura, Istene lebeg
lelke előtt. Amikor az úri szent vacsorával él, a magyar
föld legdrágább gyümölcseiben egyesül az Úrral. Amikor
harcolnia kellett vallásáért,
fegyverét a Haza ellenségei
ellen forgatta s amikor
győzött, a vallásszabadság
mellett a Haza szabadságát
is törvénnyé tette.
Ilyen az igazi református
gondolkodás. Most, hogy
tudatossá lett előttünk, van
egy nagy kötelességünk.
Az,
hogy
hozzámérjük
magunkat. Így gondolkodunk-e mindnyájan? Őszintének kell lennünk. Ha volna valaki közöttünk, aki még
nem ilyen öntudatosan református módon gondolkodik,
akinek valami megfertőzte a gondolkodását vagy
megszállva tartja valami tévelygés, az térjen meg
mielőbb. Térjen vissza gondolkodásunk egyetlen igazi
alapjához, a Bibliához. Mert ha valakinek református
szempontból hiányos a gondolkodása, az csak azért van,
mert nem olvassa a Szentírást, mert hűtlen lett a
Bibliához.
Minket, református magyarokat a Biblia nevelt az
igazi, helyes gondolkodásra, mi a Biblia népe vagyunk.
Abból fakadt hitvallásunk, az a zsinórmérték, abból
tanítjuk gyermekeinket és a felnőtteket egyaránt, abból
ismerjük meg a legmagasabb rendű életet, amit élni
egyáltalán érdemes; a Biblia erőssége hitünknek, vallásos
és társadalmi életünknek, magyarságunknak. Csak a
bibliás embernek van igazán helyes, református gondolkodása. A református gondolat pedig nagy kincs.
Nemcsak nekünk, hanem az egész nemzetnek.
Kötelességünk ápolni, fejleszteni, igaz tisztaságában
megőrizni. Tartozunk vele Istennek és a magyar
jövendőnek.
Hatolkay Kázmér írása nyomán
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Dsida Jenő:

Te m p l o m a b l a k
Kik csak az uccán
járnak-kelnek
szépséget rajta
nem igen lelnek,
kiváncsi szemmel
rá nem tapadnak:
csak egy karika,
szürke karika,
ólomkarika,
vén templomablak.
Rácsa rozsdás,
kerete málló,
emitt moh lepi,
amott pókháló, sütheti napfény,
sötét örökre,
mint világtalan,
bús világtalan,
agg világtalan
húnyt szeme-gödre.
De ki belép
a tág, iromba,
boltozatos,
hűvös templomba
s belülről pillant
ablakára,
megdöbbenten áll,
megkövülten áll,
elbűvölten áll: Nézz a csodára! Színek zengése!
Fények zúgása!
Mártir mosolya!
Szűz vallomása!
Kék, ami békül,
piros, mi lázad!
Magasba ragad,
a mennybe ragad
lángtünemény
és tűzkáprázat!
Ó, titkok titka:
a földön ittlent
belülről nézzen
mindenki mindent,
szemet és szívet
és harcot és békét! Áldja meg az Úr,
áldja meg az Úr
a belülről látók
fényességét!
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Isten kegyelméből jelenleg is tart templomunk színes ablaküvegeinek felújítási munkálatai.
Az 1. ütemben három nagy ablak teljes felújítása elkészült, helyükre visszakerültek. Most a negyedik, ötödik
és hatodik nagy ablakokon dolgoznak a szakemberek a műhelyben. Istené a dicsőség!
Annak idején a templomépítők különös gondot fordítottak arra, hogy az ablakok mindegyikén
más-más református szimbólum, jelkép üzenjen „a belülről nézők” felé, mint pl. a csillag, a kereszt, a zászlós Bárány, az Alfa és Ómega, a kenyér és a kehely, a Szentháromság mindenütt jelenvalóságát és
mindentlátását kifejező szem a háromszögben stb.
Jelképnek és jelvénynek nevezzük azt, ami képben fejezi ki a szó helyett, a szemnek mondja el a fül
helyett a hitvallást. A jelképek lelket hordoznak, és
mint a kibontott zászlók lelkesítenek, de mihelyt
a lélek elszáll, a szimbólumok is elvesztik
értelmüket s üres ábrázolatok lesznek. Itt van a
szimbólumok nagy varázsa és nagy veszedelme.
A keresztyén szimbólumoknak, hogy beszédes,
jelbeszédes legyen, Krisztus Urunkra kell mutatnia,
Vele, az Ő életével és váltságmunkájával kell összeforrnia. Az egyház nemcsak tantételekben, hanem
ilyen szimbólumokban is kifejezte és kifejezi hitét.
A legismertebb magyar református jelvényünk
a csillag. A református templom tornyán a
megszületett Messiás csillagára, a betlehemi istálló
felett ama szent éjszakán megállott csillagra
emlékeztet (Mt 2, 7-10). A csillag ott van, de alatta
megtalálható-e mindenütt Krisztus!? Ha bemégy a
csillag hívogató szavára, úgy mégy-e be oda, mint
a napkeleti bölcsek, tisztességet tenni? Ha bemégy,
s hallod az éneket, az imádságot és igehirdetést,
megérzed-e a jelenlévőkön, hogy jelen van közöttük a testté lett Ige?
A csillag azonban nemcsak a múltra emlékeztet, hanem Krisztus örök jelenvalóságára is. A mi Urunk
az égboltozat összes csillagai közül egyet választott magának: a hajnalcsillagot. Ez a csillag tűnik fel
napszálltakor legelőször, s a legutoljára tűnik el napkelte előtt. A Jelenések könyve 22. részében ezt mondja
Jézus: „Én vagyok ama fényes hajnalcsillag”. Aki látta a hajnalcsillagot ragyogó pompájában, az nem
feledheti el többé. Akinek felragyogott a szívében Krisztus, annak eltűnt a homály, az éjszaka, a bűn sötétsége az életéből. Az előtt az élet nagy kérdései: a honnan, miért és hová, megvilágosodtak.
Micsoda nékünk a Krisztus
keresztje? Több, mint külső jel: mélységes
titok, amelyben a szenvedés isteni mélysége
van elrejtve: miattam… helyettem… érettem…
A kereszt tövében az üdvösség és kárhozat
mély vizei zúgnak. Bűneink miatt áll a kereszt
a világ közepén, fölfeszítve rá az egyetlen,
Akiben bűn nem találtatott. Jézus kereszthalála
nélkül a kárhozatból nincs megváltás, ez a
szenvedés az ember büntetése helyett való
szenvedés volt. Azért van a bűnbocsánat, mert
Krisztus helyettes szenvedése megtörtént. A konok és megátalkodott lelkek elfordulnak Tőle, de a hívők
szívéből ez a hármas hitvallás kél: miattunk… helyettünk… érettünk…
„Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!” (Jn 1, 29) Keresztelő János szólítja meg így a
Jordán partján megjelenő Jézust. Abban az időben a jeruzsálemi templomban minden reggel és minden este
megölték és az oltárra tették a bűnért bemutatott bárányt. Ám ez a naponkénti bárányáldozat csak előképe
volt az igazi áldozatnak, amaz egyetlen Bárányénak, Akiért Isten megbocsát. Pál apostol ujjongva kiált fel:
„a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott értünk” (1Kor 5,7). Péter apostol még harsányabban
örvendezik: „nem aranyon vagy ezüstön, hanem
drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak a
vérén váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló
életetekből” (1Pét 1, 18-19).
A magyar református egyház címerében zászlós
Bárány van, amint két-két lábával két könyvön,
az ó- és újtestamentumon áll, egy zászlót tart, s fejét
hátra fordítva a zászlóra néz. Ez a jelkép már a feltámadott Krisztus, amint az üdvözült seregek élén
harcba száll, a küzdő és győzedelmeskedő egyház
Ura – de itt is, továbbra is bárány, amint János látja
és hallja a tízezerszer tízezer angyal énekét: „Méltó a
megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és hatalmat,
tisztességet és áldást” (Jel 5, 12).
Az Isten Báránya és a zászlós Bárány egyazon
személy: Jézus Krisztus, - csak az egyik azt jelzi,
amikor a váltságot szerzi, a másik, amikor már feltámadott és megdicsőült.
Sz-S.G.
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AMI VOLT...
MESÉL A BÉCSI ERDŐ címmel indultunk egynapos
ausztriai kirándulásunkra 2013. június 1-én. Első megállónk
Heiligenkreuz volt: a Bécsi erdő sűrűjében, a Sattelbach szép
völgyében 1133-ban III. Babenberg Lipót őrgróf alapított
cisztercita apátságot. A heiligenkreuzi apátságban azóta is
megszakítás nélkül élnek, szolgálnak szerzetesek, természetesen ma is. Ezután Laxenburg parkja következett (ez a
csoportkép is itt készült). A kastélyparkot egy kis bumlivonattal
utaztuk be, majd komppal keltünk át a Ferenc-várba, melyet
a Habsburg család építtetett nyári rezidenciaként, s ahol Rudolf
trónörökös is született. Hazafelé vezető utunkon Mödling
bájos, romantikus kis városkáját tekintettük meg rövid városnéző séta során. A tartalmas szép nap végén élményekben
gazdagon, kellemesen elfáradva tértünk haza.
Sz-S.G.

Idén Balatonföldváron tartottuk nyári bibliai gyermektáborunkat.
Összesen 75 fővel.Voltak közöttünk Erdélyből, Magyarkapusról érkezett
testvérek is: 6 család és még ifjak. Július 22-én, hétfőn reggel indultunk, ki
vonattal, ki autóval, és 6 napon át lehettünk együtt a balatonföldvári Hotel
Riviérában, gyönyörű környezetben, közvetlenül a vízparton.
„Hála barátért, testvérszívért… hála a boldog percekért” – énekeltük
hálás szívvel. Boldogan tapasztaltuk, hogy a Megváltó Jézus Krisztus vére
által egymásnak mindnyájan test-vérei vagyunk, kicsik és nagyok határon
innen és túl. Istent mindnyájan Mennyei Atyánknak szólítjuk, következésképpen egy Atyának vagyunk a gyermekei, tehát egymásnak testvérei. Hetünk
témája is ez volt: Testvérek a Bibliában. Olyan testvérekről hallottunk, akik
valamilyen tekintetben tanítanak minket: Ézsau és Jákób, Mózes, Mirjám és
Áron; valamint Dávid és testvérei az Ószövetségből, az Újszövetségből lapjairól pedig a tanítványok: Péter és András, Jakab és János, valamint Mária és
Márta álltak közös istentiszteleteink, ill. a délelőtti csoportos kobaktágító
foglalkozások, beszélgetések középpontjában. És valóban megtapasztaltuk,
amit énekszóban így mondtunk: „Hála, hogy a Te Igéd jár át, hála, hogy a te
Lelked hív”.
Sokat énekeltünk örömben, békességben, jókedvben. De bőven volt
lehetőség a játékra, fürdőzésre, napozásra is. Mindenekért legyen hála az ég
s föld Teremtő Urának, megtartó Istenünknek!
Sz-S.G.

Alma levél
Beszámoló a dunaalmási szeretetotthonban végzett szolgálatról
Dunaalmás – ez a név élénken és elevenen él a kőbányai ifjúság gondolataiban, emlékeiben. Egyet jelent a segítséggel, a szolgálattal, a másokra
figyeléssel. Évtizedek óta visszajáró segítők a kőbányaiak a Dunaalmáson található fogyatékkal élők szeretetotthonában. A gyülekezetünk évek
óta kiveszi részét az ott folyó munkából. Imájában hordozza a fiúkat, anyagi támogatásával segíti az otthon lakóit, jelenlétével pártfogol egy
nagyon fontos ügyet. Dunaalmás – ahová mindenki adni megy, de úgy jön el, hogy ő kapott.
Idén július 8-12-e között pár fiatallal ismét belekóstolhattunk az ottani életbe. A fiúk általában számon tartják, hogy mikor és ki látogatja
meg őket. Így a Kőbányaiakat külön szeretettel várják és elvárják minden évben. Ennek megfelelően nagy szeretettel fogadtak bennünket, rögtön
éreztették, a jelenlétünk több, mint egy kis fizikai segítség. Az is fontos, de a melléjük állás, a beszélgetés, a kézfogás, a szeretet felbecsülhetetlen
a számukra. A lányok bent a házban végeztek szolgálatot. Volt, aki a takarítóknál, aki a konyhában, vagy a varrodában segített. A fiúkra kinti
feladat várt, kerítéscsiszolás, festés, udvarrendezés. A napi munka végzése közben elbeszélgettünk az ottani dolgozókkal. Így jobban beleláttunk
a ház működésébe, például hogy is megy a főzés annyi ember részére, vagy a mosás, vasalás ilyen nagy adagban.
Az estéket általában a bent lakó fiúkkal töltöttük. Rendeztek nekünk képvetítést az elmúlt időszak eseményeiről, sétáltunk is közösen,
valamint kihívtak bennünket egy „go quard” versenyre, amiben alaposan alul maradtunk. Búcsúzásképp pedig az utolsó napon egy táncbemutatót nézhettünk meg, amit a tiszteletünkre adtak.
Reggelente részt vettünk a dolgozóknak szóló áhítaton. Kedden és csütörtökön pedig a lakók istentiszteletén. A csütörtöki alkalmon egy kis
műsorral is szolgáltunk, ami nagy tetszést keltett a fiúk körében.
Szeretettel mentünk, szeretettel fogadtak bennünket. Szeretetet vittünk, és szeretetet kaptunk. Tapasztaltuk: Dunaalmás – ahol a szeretet
otthon van!
Farkas István
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TANULSÁGOS TÖRTÉNETEK
Egy indián ellátogatott New Yorkba a barátjához. Sétálni indultak a Brodwayn. Nehezen viselte a járművek és az
utcán tolongó tömeg zaját. Egyszer csak megtorpant, megfogta a barátja karját, és a fülébe súgta:
- Hallod te is, amit én hallok?
- Persze. Hallom az autók dudálását, a buszok dübörgését…
- Nem, nem. Itt valahol egy tücsök ciripel.
- Lehetetlenség. Biztosan tévedsz. Sajnos itt, a belvárosban, már rég nincsenek tücskök. De ha ide is tévedt volna egy,
ebben a zajban úgysem hallaná az ember – felelte türelmetlenül a városi ember.
Az indián széthajtotta az egyik ház falára felkúszó csenevész vadszőlő leveleit – egy kis tücsök lapult mögöttük.
- Persze, nektek kifinomultabb a hallásotok – jegyezte meg a barátja.
- Nem érted, hogy miről van szó – mondta az indián. – Adj egy ötvencentes érmét! Amikor megkapta, a földre ejtette
a pénzt. A járókelők közül többen megtorpantak, még azok is, akik néhány lépéssel távolabb voltak, és kíváncsian
néztek szét a járdán az érmét keresve.
- Érted már? – kérdezte az indián a barátját. – Ennek az érmének a csengése nem hangosabb, mint a tücsök
ciripelése, de ezeknek az embereknek a füle mégis csak az érme csengését hallotta meg. Tudod, az ember mindig azt
hallja meg, amire megtanult figyelni!

A r any a B ib liáb a n

A m e gs ü t ött B ib lia

Azt mondják, az ifjú Károly herceg egyszer egy parasztnál szállt
meg. Feltűnt neki a polcon fekvő öreg Biblia.
- Szokta olvasgatni a Bibliát?- kérdezte a parasztot.
- Hogyne szoktam volna - felelte -, minden nap egy fejezetet Felség!
Mikor a paraszt kiment a szobából, egy aranyat tett a herceg a
Biblia lapjai közzé és visszatette a polcra. A herceg búcsúzáskor
buzdította a parasztot, hogy csak olvassa továbbra is szorgalmasan a Bibliát, nagy kincset fog találni benne. A paraszt
megígérte, hogy minden nap fog olvasni egy fejezetet belőle.
Egy év múlva újra arra járt a herceg. Kérdezte:
- Nos, olvassa még a Bibliát?
- Minden nap egy fejezetet, Felség!
- Vegye csak le azt a Bibliát!
A herceg felnyitotta a Bibliát és a paraszt nagy ámulatára kivette
az arany pénzt, amit egy éve beletett és visszacsúsztatta a
mellényzsebébe.
- Mondja, miért hazudott? Ha olvasta volna a Bibliát, megtalálta
volna benne az aranyat...

Husz Jánost nevezzük a morva reformátornak és prófétának,
de éppúgy mártírnak is. Lángoló bizonyságtétele ezrek és ezrek szemét
nyitotta fel, hogy meglássák Krisztus megváltó munkáját.
Morvaországban azonban nem sokáig tartott az evangélium nyilvános
hirdetése. Husz Jánost máglyán elégették, patakokban folyt a keresztyénnek vére, és mindenütt vadásztak a Bibliára, hogy megsemmisítsék.
Egy asszony, akinek legnagyobb kincse Bibliája volt, éppen a
kemence előtt készült, hogy kenyeret süssön, mikor meghallotta, hogy
az inkvizíció emberei átkutatják a falut és mindenkit foglyul visznek
magukkal, akinél Bibliát találnak. Gyors elhatározással a Bibliát belecsavarta az egyik kenyértésztába, amelyet aztán bevetett a kemencébe.
Utána betette a többi kenyeret is.
Nemsokára átkutatták a házát. Mindent feltúrtak a padlástól a
pincéig. De hiába. Mikor az inkvizítorok elhagyták a házat, a kenyér
már megsült és a Biblia is kikerült a forró kemencéből. És íme, a
Biblia éppúgy nem szenvedett semmi kárt, mint egykor Sidrák, Misák
és Abednego, akiket Nabukodonozor az égő tüzes kemencébe vettetett
és onnét sértetlenül kerültek elő.
Ennek az asszonynak az utódai is drága örökségként őrizték meg
ezt a Bibliát. Az utolsó örökös egy Schebold nevű morva volt, aki ezt
a családi örökséget igen nagy becsben tartotta.

MAGYAR TÁJAK, TERMÉSZET
Zengúz

„Hej, ki a Tisza vizét issza,
Vágyik annak szíve vissza”
Emlékfoszlány, örök vágyak,
Élnek bennünk magyar tájak.
Egy szó, ha magyar, mágnesként hat
Puszta, csikós, nem jön lakat
A képzelet szárnyaira,
Érzésünknek árnyaira,
Élhetünk a nagyvilágban
Nyelvözönös sokaságban,
Látásod száll világszerte
Dicsérésed is elnyerte
Az általános elismerést
És mégis:
Belső magányodban hagysz egy
kicsi rést,
Mert csak magyar táj és természet
Számodra nyújt Összegységet!

A Kőbányai Református Egyházközség kisebb, mint Budapest X. kerülete. Ám a
valóságban az egész földgolyóra kiterjed.
Ezt többek között „Zengúz” írói álnév alatt megjelent vers is tanúsítja.
Schirl Pál kőbányai származású testvérünk rejtőzik az álnév mögött. Ő a föld
túloldalán, Buenos Airesben (Argentínában) élte le élete javát. A nemrégiben elhunyt és 100. életévét elkerült Képes Ilonka egykori kőbányai hittanoktató legfiatalabb
gyermeke. Ilonka néni elhunyta előtt egy hónappal még Igét hirdetett a tízmilliós
Buenos Aires kis magyar református gyülekezetének! Fia a szentegyház kurátora. Ő
összetartja Argentína fővárosának magyar reformátusait. Most Felvidékről
(Szlovákiából) hívtak meg magyar lelkészt. Mi pedig tartsunk imádságos kapcsolatot
a világban szerte szét élő kőbányai magyar reformátusokkal: Kanadában, Svájcban,
Németországban, s bárhol élnek. (Mint édesanya gyermekeivel.) Isten áldjon meg
minket.

P.V.
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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
BALOGH TIBOR
(1916 - 1989)
Már az 1985-ös lelkészbeiktatáskor feltűnt a presbiterek sorában valaki, aki
mindig ott volt, ahol kellett,
mindig azt tette, amit az
adott pillanatban el kellett
végezni. S mindig tudta, mi a
soron következő feladat.
Ez a presbiter Balogh Tibor
atyánkfia volt. Nem tétovázott, nem ötletelt, nem mondogatta magában: „de jó
lenne, ha valaki…” – hanem cselekedett. Ezt az
„azonnali” stílusát annak is köszönhette, hogy a Magyar
Posta műszaki munkatársa volt. A Magyar Posta pedig
pontosságáról és naprakész állapotáról volt híres.
Nemcsak a vasárnaponkénti istentiszteletek állandó
résztvevője (nagy dolog volt ez!), de a keddi bibliaórákon
és a csütörtöki imaórákon is Bibliával a kezében vett
részt. Akkoriban mindenki Bibliával a kezében érkezett. A
bibliaórákon egy-egy fejezet hosszúságától függően
mindenki 3-5 versszakot olvasott fel. Így váltak ezek
valódi közösségi eseménnyé.
Mint a gyakorlat és a gyors intézkedés embere,
„fiatal” nyugdíjasként egész idejét egyházának szentelte.
Volt mit tenni. Mindenütt bozót, törmelék, szemét, beázások tucatja, nem is említve az egyház kirakatának
számító templomkertet – Isten kőbányai Éden-kertjét -,
ahol elszáradt fák tucatja „díszelgett”. Volt hát mit tenni a
hét minden napján.
Vasárnaponként pedig a bejáratnál szíves szóval
köszöntötte a templomba érkezőket. Pedig volt
személyes gondja elég. Kislányát a Maglódi úton gázolta
halálra egy villamos. Péter fiát azonban presbiteri
szolgálatra készítette elő.
P.V.

BALOGH PÉTER
(1951 - 1990)
Fiatalon, 39 éves korában
szólította el az Úr családja és
egyháza
közösségéből.
Lehet, hogy ennek megsejtése is – az apai és anyai
példán túl – késztette arra,
hogy a hajdani 48 főről 18-ra
apadt presbitériumban Isten
szolgálatát vállalja. Vele
együtt tízen vállaltak – nem
szimpla tagságot, hanem – szolgálatot. Ők az istentagadó
és hívőket üldöző kommunizmus idején születtek és
„élvezték” az ateista oktatás „áldásait”. Családi neveltetésük révén viszont megsejtették, hogy csak keresztyén
Magyarországnak lehet jövője!...
Balogh Péternek nem érzelgősség és nem
tudálékosság volt a keresztyénség lényege, hanem a
munka és a küzdelem. „Fel barátim drága Jézus zászlaja
alatt!” – volt életének jelmondata. Pedig ugyancsak sok
és veszélyes elfoglaltságra hivatkozhatott volna.
Munkaidejét a Ferihegyi reptér irányítótornyában töltötte.
Állandó veszélyes sugárzás közepette. Az itt
olgozókat kéthavonta kórházi kivizsgálásra küldték. Ám
minden szabadidejét a templom körül töltötte. Presbitertársaival irtotta a hatalmas bozótot: tükrözze a templomkert a Kozmosz – az ékes Rend – Istenének nagyságát,
jóságát, bölcsességét. Kipusztult a csalán, a tyúkhúr, a
bürök, a kutyatej – s főleg a sok törmelék. Erre az időre
esett a hatalmas tető több hónapig tartó felújítása. Ebben
is közreműködött.
A sok rákszűrés ellenére mégis gyors lefolyású
nyirokmirigy-rákot kapott. Betegágyán feledhetetlen
imákat mondott. Kisleányait Isten kegyelmére bízta. Úri
szentvacsora vételét követően hunyt el teljes lelki
békességben. Az ÚR KÖZEL! Jövel, Uram Jézus!
Temetésén repülőgép kőrözött a menet felett.
P.V.

BECSENGETTEK
Az ifjúság elindul az iskolába, hogy okosodjanak az élet dolgaiban.
Az idősek is elindulnak az élet iskolájába, hogy okosodjanak az örökélet dolgaiban.
Sok-sok esztendő eltelt már az életünkből, megöregedtünk, kopnak az agytekervényeink, nehéz a lecke.
Mert mi is a lecke? Egyetlen mondatot kell úgy megtanulni, mint egy képletet a matematikában: a2 + b2 = c2, azaz
„Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16).
Ez az egyetlen mondata Tankönyvünknek, a Bibliának elegendő az üdvösségre. A diák átmehet a vizsgán.
DE!
Mi továbbtanulók szeretnénk lenni és lehetőleg minden kincset, ami ezt az életet is tovább gazdagítja, meg akarjuk szerezni.
Olyan szívesen tanít bennünket a mi Iskolamesterünk, az Úr Jézus, és mi olyan szívesen járunk az Ő iskolájába keddenként
– immár 20 éve.
Bizony naponta vizsgáztat az élet szeretetből, türelemből, megértésből és minden olyan tulajdonságból, amiből kevesünk van.
Ezért tanulunk tovább.
És még valami: jó együtt lenni. Jó kis osztály ez az Idősek Klubja.
Keddenként alig várjuk, hogy mind együtt legyünk.
„Tantárgyaink” a következők: Bibliaóra – tanterv szerint
Történelem óra – minden hó második kedden Papp Vilmos nt. úr előadásával
Ének óra – fakultatív, Beszélgetés óra – fakultatív
Alkalmanként név- és születésnap megünneplése, minden alkalommal egy tea és mindig akad hozzá valami.
Ez egy jó osztály. Pótfelvételit hirdetek! Jöjjetek közénk! Nem bánjátok meg!
Várlak szeretettel Albertné Nusi és még 14 „növendék”
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AMI LESZ...
ŐSZI ALKALMAINK
- A konfirmációi előkészítő foglalkozások szeptember 7-én megkezdődtek. Szeretettel hívogatjuk
azokat az ifjainkat, akik 2014-ben betöltik (vagy már betöltötték) 14. életévüket. A konfirmációi vallástétel
életünk egyik legjelentősebb ünnepi eseménye, mely egyszeri és megismételhetetlen; a kereszteléskor
a szülők és keresztszülők által tett fogadalom valóra váltása, ugyanakkor a felnőtt egyháztagság nyitánya.
A konfirmációra felkészítő alkalmakat szombaton délutánonként 2 órai kezdettel tartjuk a Názáret
Ifjúsági Otthonban.
- A nyári szünidő után újra várjuk a már konfirmált ifjainkat a szombat délutáni IFJÚSÁGI foglalkozásokra!
Minden életkornak, így az ifjúkornak is megvannak a maga sajátos kérdései, gondjai, vívódásai. Segítséget
nyújt azonban a közösség, a közös éneklés, igeolvasás, játék. Várunk hát szombaton 16 órától a Názaretbe!
- Szeptember 10-én (kedden) újra indult a Baba-Mama kör, a kisgyermekes édesanyák imádkozó,
bibliaolvasó közössége. Minden második kedden délelőtt 10 órától a Kisterembe várjuk szeretettel a
mamákat és a babákat! Részletes program-tervezet a www.refkobanya.hu oldalon található.
- „Ne félj, és ne rettegj! Csak légy igen bátor és erős!” – ez az isteni bátorítás, mint drága útravaló először
Józsuénak szólt, aki népével együtt ott állt a Jordán partján, az Ígéret földje határán. Sok harc, küzdelem
után tudták birtokba venni az atyáknak megígért földet. Isten bátorító útravalója ma nekünk, Isten mai
harcosainak szól, mert a Jézust követő élet állandó harcot jelent a világgal, a bűnnel, a Sátánnal.
Keddi bibliaóráinkon Józsué könyvét olvassuk fejezetről fejezetre, versről versre, s közben
rácsodálkozunk Isten Igéjének erőt adó hatalmára. Várjuk a Testvéreket bibliatanulmányozó körünkbe!
- Szüreti batyus bálra hívogatjuk a vidámságot, közös játékot és nem utolsó sorban jó zenét és táncot
kedvelő Testvéreinket! A 2. Kőbányai Református Jótékonysági Szüreti Bálon – a tavalyihoz
hasonlóan – a Biankó Zenekar gondoskodik a talpalávalóról, a Koccintós Táncegyüttes pedig néptánc
bemutatót tart. Lesz tombola is! Tombola-jegyeket 1000.-Ft-os egységáron a helyszínen lehet vásárolni.
A befolyt összeget a templom téli fűtésére fordítjuk. Tombola-felajánlásokat szeretettel fogadunk! Szüreti
mulatságunkra mindenképpen hozz magaddal örvendező hálaadást Isten iránt, Aki gondviselő szeretetéből
áldásával korozázta ez esztendőnket is, a batyudban pedig egy kis hazait az asztalra.
Kezdés: 2013. október 11. (péntek) 19 óra. Helyszín: Nagyterem
- Október a REFORMÁCIÓ HÓNAPJA. Gyülekezetünkben immár hagyományossá váltak a KÁLVIN NAPOK.
Idén október 29- 30 -31-én tartjuk ezt a rendezvénysorozatunkat.
- Október 29-én (hétfőn) konfirmandusaink közreműködésével emlékezünk a reformáció vívmányaira.
- Október 30-án (szerdán) Dr. Fejér Tibor főorvos, önkormányzati képviselő előadását hallhatjuk
Az egészségről.
- Reformáció emléknapján, október 31-én (csütörtökön) ünnepi istentiszteletet tartunk a templomban.
Mindhárom este 18 órakor kezdődnek az alkalmak.
- December 1-én (advent első vasárnapján) délután 4 órától lesz az ilyenkor szokásos
ADVENTI SZERETETVENDÉGSÉG. Egy csésze meleg tea és sütemény mellett advent jelentőségéről, az
adventi várakozás áldásairól beszélgetünk, adventi énekeket énekelünk. Természetesen lesz tombola is, amit
a gyermekek mindig nagyon várnak. Tombola-felajánlásokat erre az alkalomra is szívesen fogadunk.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy gyülekezetünkben az egyházfenntartói járulék
(ajánlott) összege 2013. 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 18 órakor istentisztelet
vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet
kedden 16 órakor Idősek Klubja
kedden 18 órakor bibliaóra
szerdán fél 3-tól istentisztelet az Újhegyi
Idősek Otthona emeleti kápolnájában
minden csütörtökön 18 órakor esti istentisztelet, utána imaközösség
minden szombaton 14 órától konfirmációi előkészítő
15 órától ifjúsági foglalkozás
minden hónap 1. csütörtökén 18 órakor presbiterek órája
minden hónap utolsó vasárnapján 10 órakor úrvacsoraosztás
minden második kedden 10 órától Baba-Mama kör
énekkari próba: a vasárnap délelőtti istentisztelet után
és szerdán 1930 -tól
(a téli időszámítás idején, az október 27-i óraátállítást követően
változatlanul 18 órakor kezdődnek az esti alkalmak.)

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. szeptember
A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség tudósítója
Megjelenik negyedévente
Felelős szerkesztő: Szilágyi-Sándor Gabriella lelkipásztor
Technikai munkatárs: Blénessy István Sándor
E lap előfizetési díja vagy példányonkénti ára: tetszés szerinti adomány.

