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KŐBÁNYAI

REFORMÁTUS EGYHÁZI ÉLET
A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA
IGEI ÜZENET
„De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta:
Fiam, menj, dolgozz a szőlőben. Ő így felelt: Nem akarok; később azonban meggondolta magát,
és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt: megyek,
uram – de nem ment el. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát?” (Mt 21, 28-31)
Krisztus Urunk szívesen prédikált példázatokban. Példázatait a mindennapi életből merítette.
Egyszerűek, érdekesek és tanulságosak.
Három ecsetvonással egy kis életjelenetet
ábrázol: egy embernek volt két fia. Ugyanaz az
apjuk, ugyanaz az anyjuk, a családnak szőlője van.
1. Alkalmas az idő, menni kell a szőlőbe. Az
apa a saját gyermekeit szólítja meg, nem a
szomszéd gyermekeit. Az első fiú válasza: nem!
A példázat Istenről és az emberről szól. Arról,
hogy az ember akarata konfrontálódik Isten
akaratával. A példázat központi kérdése: az
engedelmesség. Az engedelmesség nem
kényszer, hanem Isten akaratának önkéntes
cselekvése. Isten nem kényszerít, az nem az Ő
munkamódszere. Az Isten iránti engedelmességünk lényege a bizalom és a szeretet.
2. Ám a szőlő nem várhat addig, míg a fiú
kedvet kap. Szerencsére ott van még a másik
fiú! Az apa megszólítja őt is: Menj, fiam, kapáld
meg a tőkéket! A másik fiú meg is ígéri,
mégsem megy. Mikor az apa vállára veszi a
kapát, akkor látja, hogy ez a második fiú nincs
sehol. Az apa kiérve a szőlőbe, meglepődve
látja: valaki dolgozik. Az a fiú, aki korábban
nemet mondott.
Gyakorlatilag egyik sem azt csinálja, amit
mond. Kettősség van az ember szívében.
Sokszor távol áll egymástól az, amit mondunk,
és az, amit teszünk. Pedig az ember nem az,
amit mond, hanem amit tesz, és ahogy él!
Jézus azt kérdezi: mit gondoltok erről? Mi a
véleményetek erről? A példázat üzenete
általános érvényű, mivel nincsenek benne
nevek. Mi is valamennyien gyermekek vagyunk:
ám nemcsak földi szüleink gyermekei, hanem

mennyei Atyánk gyermekei is. Ki-ki maga tudja,
melyik fiúhoz hasonlít az élete.
3. Hogy mit gondolok én erről a történetről?
Azt, hogy hiányzik belőle egy harmadik fiú, aki
igent mond és azt is csinálja, amit mond.
Hiányzik itt egy fiú, aki igazán örömet szerezne
az Atyának. Akinek az ígéretei és cselekedetei
egységben vannak egymással. Tudjuk, hogy csak
egy Valaki volt: Jézus Krisztus, Aki igent mondott
az Atya akaratára és aszerint is cselekedett.
Ami tőlünk nem telik, azt Ő kipótolja, mert
a harmadik fiú Ő maga! A tökéletes, az
Egyszülött, az Emberfia, az Isten Fia, Jézus
Krisztus. Aki tud nemet mondani, amikor kell:
a kísértőnek. A megfelelő órában pedig igent
mond az Atya akaratára – és önként megy a
keresztre. Jézus a maga tökéletes emberfiúságával kipótolja a mi felemás életünket. Ő az igazi
Fiú! A mi feladatunk: Őt keresni, Őt követni,
mert ez boldogságunk útja.
Újra s újra megkérdezem:
melyik fiú vagyok én?
Jó lenne, ha szelíd szavú,
tetteiben meg kemény.
Magunkat mi jónak látjuk.
Más az égi mérce.
Egyezik-e szavainkkal
tetteink értéke?
Ismerjük az igazi Fiút.
Jézus igen-t mondott,
aztán tette, amit kellett,
s Atyja helyett szólott.
Őt keresni, Őt követni:
boldogságunk útja,
azt, hogy nekünk mi a legjobb,
Ő s az Atya tudja.

Sz-S.G.

2

Kőbányai Református Egyházi Élet

Krisztusban mindnyájan testvéreK vagyunK
Olvasandó: 1Kor 12,12-27
Kedves Testvéreim! A 2014. év Ökumenikus Imahetének a
vezérigéje így hangzik: „Hát részekre szakítható-e Krisztus”
(1Kor 1, 13)? Ezen a héten e köré a gondolat köré próbáltuk
csoportosítani az igehirdetéseket.
Az első Korinthusi levelet Pál
apostol írta, aki 18 hónapig tartózkodott
Korinthusban, és ez idő alatt hirdette
Krisztust és gyülekezetet szervezett.
Miután azonban az apostolnak tovább
kellett mennie, a gyülekezet magára
maradt, és viszálykodások alakultak ki a
frissen alakult gyülekezetben. Ezért a
gyülekezet levélben kereste meg az apostolt, és a vitás
kérdésekkel kapcsolatban állásfoglalást kértek tőle. Ezekre
válaszolva fogalmazza meg Pál a korinthusi első levelet, amit
Timóteussal küld el a korinthusi atyafiaknak.
Pál apostol érthető egyszerűséggel az egyházat az emberi
testhez hasonlítja, amelynek sok része van és mindeniknek
megvan a saját rendeltetése. A tagok egymás nélkül nem
élhetnek, sőt kölcsönösen gondoskodniuk kell egymásról. „Ha
szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha
dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi”.
Az egyház léte a legkézenfekvőbb csoda, ami a szemünk
előtt van. Nincsen hozzá hasonló alakulat, nincsen hozzá
hasonló emberi közösség a földön. Persze vannak más
közösségek. Vannak pártok, vannak egyesületek, ilyen-olyan
szervezetek. Pl. a közös érdekek is összekötnek embereket.
Vagy egy eszme, sőt a közös gyűlölet is összeköthet embereket
(Heródes és Pilátus akkor lettek barátok, amikor elítélték
Jézust). De az egyház minden alakulattól különbözik abban,
hogy itt nem csak közös érdek, közös eszme, közös cél fogja
közösségbe az embereket, hanem Valaki, egy élő személy, Isten
egyszülött Fia, Jézus Krisztus, és a Jézusban való közös hit!
Az egyház a legnagyobb csoda ezen a világon! Hiszen
nincsen még egy olyan szervezet, alakulat, közösség, vagy párt,
ami vasárnapról vasárnapra, alkalomról-alkalomra össze tudja
toborozni a híveit. Nem beszélve arról, hogy ez 2000 éve
működik.
Azzal is tisztában vagyunk, hogy ez nem a mi érdemeink
jutalma, mert ha rajtunk embereken múlna, már rég nem lenne
egyház. Ez a Szentlélek Isten ajándéka és kegyelme.
Ezért az egyházban az emberek által emelt válaszfalnak le
kell omlania. A fajok és népek ellentéte meg kell, hogy szűnjön.
A rang és az anyagi különbségek sem akadályozhatnak abban,
hogy szeretet uralkodjon közöttünk. Az egyház a legnagyobb
csoda, mert itt fehérek és barnák, feketék és sárgák, mind-mind
testvérei lehetnénk egymásnak. Rómaiak és görögök, evangélikusok és reformátusok, ortodoxok és baptisták, mind-mind
ugyanabból a forrásból merítünk, ugyanabban a kegyelemben
reménykedünk és ugyanannak az örökségnek a várományosai,
ugyanannak a testnek a tagjai vagyunk.
Test-vérek, a szó legszorosabb értelmében. Krisztus
megtöretette teste és kiontatott vére által: test-vérek. Ennél
mélyebb és szorosabb összetartozás nem lehet emberek között.
Ez az egyház lényege és ez az egész hétnek a lényege.
Testvérek a Krisztusban!
Ezért figyelmeztet az apostol a 25.versben: „Ne legyen
meghasonlás a testben”.A Krisztus egyházát soha nem a kívülről jövő veszedelem fenyegeti igazán, hanem a belülről támadó.
„Ne legyen meghasonlás a testben!”Az egyházat kívülről senki

nem tudja elpusztítani. Ezt bebizonyította számunkra az elmúlt
istentelen időszak.
Egy idősebb lelkipásztor testvér mondta el, hogy amikor ő
annak idején teológiára jelentkezett, ezt mondta neki egy
elvtárs: Te miért mész oda? 10 év és még
egyház sem lesz, mert eltöröljük. Erre ez
volt a válasza: Nem ti hoztátok azt létre
és nem is ti fogjátok eltörölni.
A kívülről jövő veszedelemnek ellene áll
az egyház. Az Ige arra figyelmeztet, hogy
belső meghasonlás ne legyen a testben.
Belső szakadás, viszály ne legyen a
gyülekezetben, de Krisztus egyházának a
különböző részei között sem. Az egyháznak nem az az ellensége, aki fölöslegesnek tartja, hanem az, aki a lelki egységet
megbontja, aki keresztyén ember lévén nem a lelki egységet
munkálja.
Persze tudjuk, hogy nem angyalok, hanem emberek
közössége az egyház, mégpedig gyarló emberek közössége, de
arra kell törekednünk, hogy ki-ki a maga részéről tegyen meg
mindent az egyház belső lelki egységéért. Mi erre törekszünk,
és arra kérlek benneteket is, hogy úgy tekintsetek körül most itt,
hogy ez a mi nagy családunk.
Ökumené - ez egy görög szó, azt jelenti: földkerekség,
az egész lakott föld. Az ökumené lényege az, hogy a földkerekségen élő különféle keresztyén felekezetek, egymás hitnézetei
különbségének ellenére, egymás iránt toleranciát tanúsítanak.
A felekezeti különbségek helyett a közös pontokat helyezzük
előtérbe és azokat hangsúlyozzuk. Egymással közösséget
vállalunk és az együttműködést keressük.
Igaz az, amiről szerdán hallottunk, hogy az egyház szó
onnan ered, hogy idv/üdvösség háza. Azonban azt is tudnunk
kell, hogy Krisztusnak egy egyháza van! Nem kettő, nem 25,
és nem 100, hanem egy! Ez az egy-egyház a Krisztus teste,
és minden hívő ember, aki Krisztust Urának vallja, ebbe az
egyházba tartozik. Az összes Krisztusban hívő együtt alkot egy
testet, egy nagy családi közösséget.
Mi mind hívő keresztyének vagyunk, függetlenül attól,
hogy milyen melléknevet viselünk. Tudjuk, hogy vannak romai
katolikus keresztyének, evangélikus keresztyének, baptista
keresztyének, református keresztyének. De az, hogy római,
evangélikus, református - csak melléknév. Az pedig, hogy
keresztyén - az a főnév! Soha ne cseréljük meg a sorrendet.
Az egyház egységét nem törheti meg az, hogy egy testnek
a különböző tagjai vagyunk. Igaz, szétdaraboltak vagyunk,
ahogy énekeljük: „Bár szétszakadva él az egyház”,de az ének
így folytatódik: „Krisztusban mégis egy lehet”!
Megtörténhet egy családban is, hogy a családnak a
gyermekei összekülönböznek, szétköltöznek, más családot
alapítanak. De ez nem szünteti meg azt a tényt, hogy testvérek.
Mi is különbözőek vagyunk, más templomba járunk, más
a liturgiánk, de halljuk egymás harangját, és ami ettől sokkal
fontosabb, az az, hogy mindnyájan így szólítjuk meg Istent:
Atyánk! Ez mind egy nyáj, az egy Pásztor nyája! Ahol nem
egyformaság van, hanem lelki egység a Szentlélek Isten által.
Éljük meg a belső lelki egységünket. A gyülekezeteinknek
a belső lelki egységét, és az egyetemes anyaszentegyháznak az
egységét. De éljünk egymással is lelki egységben. Ez a mi
ajándékunk és a mi legnagyobb feladatunk. Ebben segítsen
mindnyájunkat a mi Atyánk! Ámen.
Sz-S.A.
(a 2014.jan.25-én a Lengyel Templomban elhangzott igehirdetés rövidített változata)
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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
DENCS LENKE

MOLNÁR DÁNIEL

(1930 - )

(1920 - )

Kiskunfélegyháza szülötte.
Harminc éves koráig a MÁVnál dolgozott, mint műszaki
rajzoló. Ekkor kezdődött az a
betegsége, mely egyre
inkább a ház négy fala közé
zárta. Utóbb szüleivel és
testvére
családjával
a
kőbányai kertvárosban élt. Szülei elhunytával
Sztranyovszkyné, Ibolya testvére lett áldozatos
gondviselője. Bár betegsége és a nagy távolság
okán nem járhatott templomunkba, mégis a
gyülekezet közismert tagja volt.
Havonta 10-12 cserkész Balogh Ali bá’
parancsnok vezetésével nála tartotta a foglalkozást.
Szintén havonként a gyülekezetben szolgáló katechéta vitte el az ifjúsági csoport jó néhány tagját.
A házban nem akadt elegendő szék. Sebaj! Padlón
ülve énekeltek, imádkoztak, előadást hallgattak,
beszélgettek. Így nemcsak az ifjúsági óra részese
lehetett, de ismerte név szerint az ifjúságot.
Mindeközben kivirult a lélek.
2012-ben kis kötetben száz verse jelent meg
„Mint a szép híves patak” címmel. Ebből – terjedelmi okokból – csak ízelítőt adhatunk.
Kicsiny mécses
Kicsiny, pislogó mécses az életem.
Te tudod Uram, hogy meddig égjen.
Te tudod, meddig tart a kegyelem
Meddig élhet még kicsiny mécsesem.
Töltögesd még, ha Neked az kedves,
hogy éghessen ez a kicsiny mécses,
és szolgálhasson, míg tart a kegyelem,
áldva szent neved Uram, Istenem.
Ha utolsót lobban életem lángja,
ne hagyjál elveszni a Sátán karjába!
Könyörülj rajtam adva kegyelmedet,
hittel-bízva várom az örök életet.
A kis kötet még kapható a gyülekezeti iratterjesztésben. Ugyanakkor hangsúlyozza a gyülekezeti
beteglátogatás, idősek segítésének, a szeretet
szolgálatának fontosságát. Amely gyülekezet erről
lemond, lemond az egyház egyik ismertetőjeléről,
az isteni küldetésről.
P.V.

Lenke nénit mind a mai napig havi rendszerességgel
látogatják a gyülekezet tagjai. A lelkipásztor és a
testvérek igeszolgálattal, közös imádsággal, testvéri
szeretettel vannak jelen, s mindannyiszor áldott megtapasztalássá válik: „Aki mást felüdít, maga is
felüdül” (Péld 11, 25). (a szerk. megj.)

A
régi
jegyzőkönyvek
hiányosságai, no meg az
emberi emlékezet korlátai
miatt pontosan nem is
tudható, hogy hány évtizedet
szolgált presbiterként a most
94 esztendős Molnár Dániel.
Az erdélyi Nagyenyedhez
közeli Magyarlapád szülötte, majd Bethlen Gábor
kollégiumának neveltje. Az ő életébe is alaposan
beleszólt a II. világháború. Előbb a magyar
hadseregbe sorozták be, majd a román átálláskor
román katona lett belőle. Belényesnél (Nagyszalonta
közelében) egy dombon magyar katonák vigyázták a
tájat. „Ne lőjetek, én is magyar vagyok” – kiáltotta.
Ám ezért az éber román parancsnok ki akarta
végeztetni.
A kivégzés elmaradt. Ám a román egységet
Szlovákián át Németországba vitték. Itt München
mellett amerikai fogságba került. Amikor eldőlt,
hogy a románokat hazaszállítják, a budapesti Keleti
pályaudvaron megszökött a szállítmányból.
Itt maradt Budapesten. Megházasodott és két
gyermeke született. Felesége elhunytával feleségül
vette a gyülekezet minden tagja által ismert
és becsült Zsókát. Ma is – 94 évesen – autós
hívek segítségével minden vasárnap látható az
istentiszteleten.
Amikor 1985-ben új lelkész került
Kőbányára, a legelső presbitériumi ülésen minden
presbiter kapott és vállalt egy munkareszortot.
(Nem beszédből, hanem kemény munkából áll Isten
országa.) Ő a „földművelésügyi miniszter”-séget
vállalta. Azaz a templomkert egész évi szépsége,
tisztasága, rendje lett az ő munkaterülete. Segítőket
ő szemelt ki. Munkája nagyságát csak az tudja
elképzelni, aki már látott égig érő dzsungelt…
Az eklézsia azzal köszönte meg sok évi
fáradozását, hogy a Nagyenyed-Gyulafehérvár-i
autóbusz út során meglátogatta Magyarlapádot és
annak templomát. Ottani rokonsága minden pestit
szívébe fogadott!
P.V.
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REFORMÁTUS

HŰSÉG

A hűség a legszebb erények egyike. A hűség fogalma azt az Isten és ember közötti szent viszonyt, azt a
rendíthetetlen kapcsolatot fejezi ki, melyet semmi sem képes eltéríteni a kitűzött céltól, azt az állandó, tudatos,
szeretettel való ragaszkodást, amely Isten jóságából közvetlenül következik, s amely az emberben az Isten képére való
teremtettség egyik fő vonása. Nem csoda, ha ez az erény annyira vonzó. Hűséget kívánunk elsősorban azoktól, akikkel
együtt élünk, dolgozunk, vagy bármilyen kapcsolatban vagyunk. Hűséget követel a Haza és az Egyház minden tagjától.
Minden időben nagyra értékelték a hűséget, s ez az értéke meg fog maradni, míg csak ember lesz a földön és
fennállnak emberi közösségek. Maga Isten is megbecsüli, értékeli a mi hűségünket: „Légy hű mindhalálig, és neked
adom az élet koronáját” – mondja az Úr a Jelenések könyve 2. rész 10 versében.
Istenről mondja a Szentírás számtalan igéje, hogy hű az Isten (1Kor 1,9; 1Kor 10,13; 2Kor 1,18; 1Tessz 5,24;
2Tessz 3,3; 1Jn 1,9). Az idős, életét letenni készülő Mózes így énekli meg Isten hűségének megtapasztalását:
„Kőszikla Ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes Ő” (5Móz 32, 4).
Dávid is erről tesz bizonyságot: „Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig” (Zsolt 36,6), „nemzedékről
nemzedékre hirdetem hűségedet. Mert ezt mondom: Örökké tart kegyelmed, hűséged szilárd, akár az ég” (Zsolt 89, 2-3).
Az embertől is a hűség kívántatik meg: „Amit az embertől megkívánnak, az a hűség” (Péld 19,22). Dánielt a
király főkormányzóvá tette, mert „hűséges volt, és semmi fogyatkozás, sem vétek nem találtatott benne” (Dán 6, 4).
Isten országának is hű sáfárokra van szüksége, „aki hű a kevésen, és a sokon is” (Luk 16, 10). Aki a rá bízott
tálentumokkal hűségesen bánik, az hallja meg Ura dicsérő szavát: „Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat
bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!” (Mt 25,21).
A református ember annál a benső viszonynál fogva, amely a Szentírás által közötte és Isten között fennáll,
elsősorban hivatott letéteményese a hűségnek. Senki sem lehet hűségesebb a református embernél, őnéki viszont
mindenkinél hűségesebbnek kell lennie. Kötelezi őt erre az, hogy Isten kijelentése, minden akarata fel van tárva előtte
s ő maga olyan nagy megbecsülésben részesül Istentől, hogy közvetlen útja van az Atyához, Akivel Jézus Krisztus által
minden pillanatban a legbensőbb összeköttetésbe léphet. Királyi emberek kiváltsága ez, akiket uruk megbecsülő
szeretete elemi erővel kényszerít és képesít arra, hogy hűek akarjanak és tudjanak lenni. Ez a lelki adottság teszi a
református embert olyan értékes tagjává a társadalomnak, aminek folytán a reformátusságnak mindig jelentős szerepe
volt és lesz a jövőben is a nemzet életében.

JELES NAPOK 2014-BEN
Sokféle kerek évforduló éve lesz a 2014-es esztendő.
Kiemelt eseményként az első világháború kitörésének
100., a Dózsa György által vezetett parasztfelkelés 500.,
és a holokauszt 70. évfordulóját említik.
„Leghőbb vágyam volt, hogy az Isten kegyelméből
még hátralévő éveimet a béke művének szentelhessem, és
népeimet a háború áldozataitól és terheitől megóvhassam.
A gondviselés másként határozott. (...) Mindent
megfontoltam és meggondoltam.Nyugodt lelkiismerettel
lépek a kötelesség útjára." Ez állt Ferenc József
kiáltványában, amikor 1914. július 28-án Bécs hadat
üzent Szerbiának. Idén 100 éve lesz, hogy kitört az első
világháború, „a nagy háború", amely 1914-től 1918-ig
tartott. Az összesen több mint 15 millió ember halálát
okozó, négy éven át tartó öldöklő küzdelem a korabeli
gyarmat- és érdekeltségrendszer újrafelosztásáért indult.
A Dózsa György-féle parasztháború 500 éve tört
ki, s mindössze néhány hónapig tartott (1514.
április–július), de annál véresebb megmozdulás volt
Magyarország területén. Mátyás király központosított
államának összeomlása után a bárói és nemesi önkény a
parasztok mindennapi megélhetését veszélyeztette. Ezért
tört ki 500 éve a Dózsa-parasztfelkelés.
A magyarországi holokauszt 70. évfordulójához
kapcsolódóan megemlékezések lesznek a vészkorszak
idején meggyilkolt Radnóti Miklós költő életéről,
munkásságáról is. 2014. november 9-ét Radnóti Miklósemléknappá nyilvánítják.

A közéletünk is mozgalmas lesz az idén. 2014 ismét
a választások éve lesz Magyarországon: tavasszal
általános országgyűlési választásra és az Európai
Parlament magyarországi tagjainak megválasztására
kerül sor, ősszel pedig az önkormányzati választásokra.
Szintén az év második felében kerül sor az egyházi tisztségviselők (püspökök, esperesek, zsinati tagok stb.)
megválasztására is. Arról dönthetünk majd, hogy
a következő 6 éves ciklusban kik álljanak a református
egyház élén.
Az idén 25 éve lesz, hogy elhunyt Weöres Sándor
Kossuth- és Baumgarten-díjas magyar költő, író,
műfordító, irodalomtudós (1913-1989). Olyan ismert
versek szerzője, mint a Paripám csodaszép pejkó, Bóbita,
Csiribiri, Haragosi vagy Regélő, melyekkel már a
legkisebbek is megismerkednek.
Ez
alkalomból
WEÖRES
SÁNDOR
VERSMONDÓ VERSENY-t hirdetünk meg 2014.
május 11-én (vasárnap) délután 4 órai
kezdettel. A következő kategóriákban
lehet indulni a versmondóknak:
- óvodások
- általános isk. 1-4. osztályosok
- általános isk. 5-8. osztályosok
- középiskolások és idősebbek
Kötelező vers nincs, a jelentkezőknek
egy szabadon választott Weöres-verset kell elszavalnia a
három tagú zsűri előtt. A szépen szavalók
között értékes jutalmakat osztunk! Jelentkezni 2014.
április 30-ig lehet a Lelkészi Hivatalban.
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“ I M Á D K O Z Z AT O K É S B U Z G Ó N K É R J E T E K ! ”
Pankotai Ferenc főkurátor úrnak lapunk decemberi
számában megjelent cikke sokakat késztetett arra, hogy
elmondja véleményét vagy kérdését az imádsággal
kapcsolatban. Többen megköszönték, hogy megjelentettük
főkurátor úr írását az imádság méltó módon gyakorolt
gyülekezeti formájáról, hogy tudniillik az istentiszteleten
fennállva imádkozunk az Örökkévaló Istenhez.
Minden istentiszteleten együtt fennhangon imádkozzuk a legszentebb imádságot, melyet az Úr Jézus Krisztus
tanított nekünk. Ezen kívül természetesen bárki elmondhatja szíve gondolatait, érzéseit Istennek – szabadon,
olykor csupán néhány szóban. Nem az imádság hosszúsága ugyanis a meghatározó (Mt 6,7), hanem az őszinteség,
és az, hogy szívből jövő legyen a könyörgésünk. „Isten,
légy irgalmas nékem, bűnösnek!” – olykor ennyi is elég.
Mert olykor egy mondat sokkal több, mint száz.
Ha valakinek van olyan véleménye ezzel kapcsolatban, amelyet érdemesnek tart arra, hogy másokkal is
megossza, szívesen fogadjuk leírt formában.
Az egyik ifjúsági bibliaórán azt kérdezte valaki:
MIÉRT KELL IMÁDKOZNI, HA ISTEN ÚGYIS
TUDJA, MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK? A kérdés őszinte,
és vajon bennünk nem fogalmazódott-e már meg ez a
kérdés? És mit válaszoljunk rá?
Kedves Testvérem! Az imádság fontosságáról sokat
hallottál, olvashattál eddig is. Tudod, hogy az ima nem
úgy működik, mint egy automata. Nem úgy, hogy elmondod kéréseidet, és azok azonnal teljesülnek. Nem
olyanok, mint a lottószámok, amelyek vagy bejönnek
vagy nem. Egy minden bajtól megvédő talizmánhoz sem
hasonlítható, és semmiképpen nem arra
való, mint egy vészjelző telefon, amihez
csak akkor kell odaszaladni, ha már valami nagy baj van.
Először azt kell megértened, hogy
imádkozni nem kell, hanem jó. Muszájból
ne imádkozz, annak semmi értelme. Jó
viszont elmondani Istennek terveinket,
vágyainkat, örömeinket. Megosztani Vele
titkokat, megvallani az elkövetett bűnöket.
Jó tudni, hogy Ő mindig meghallgat, mert
fontos vagyok Neki. Bármivel és bármikor
bizalommal fordulhatok Hozzá. Jézus
Krisztus mintát ad az imádságban is.
Akkor valódi az imád, ha nem te akarsz diktálni Istennek,
hanem hagyod, hogy Krisztus növekedjen benned.
Próbáld Jézus szemével nézni magadat és a világot!
Az Istennek kedves ima mintájaként a Miatyánkot
adja elénk Jézus. Az első három kérés Isten országának
növekedésére vonatkoznak. Isten országa általad is
megvalósulhat, hiszen nevét megszentelve egyben

országát is építed. A személyesebb kérések csak ezután
következnek. A mindennapi kenyérre és a mindennapi
bűnbocsánatra egyformán szükségünk van. Imádságra
valójában nem Istennek, hanem nekünk van szükségünk.
Az Ő jelenlétében ugyanis egészen másképpen látjuk
a dolgokat. Fontosnak hitt kérdések törpülnek el (pénz,
karrier, szórakozás), és azok válnak meghatározóvá (Isten
országa, emberi kapcsolatok), amelyek addig esetleg nem
sokat jelentettek. Imádságodban azzal a feltétlen bizalommal fordulj Istenhez, amilyennel szerető apjához tipeg
oda a kisgyermek, hogy nyissa ki az ajtót, amit ő nem ér
el. A gyermek biztos abban, hogy apja tud is, akar is
segíteni rajta. Ilyen fenntartások nélküli legyen a hited!
Mikor imádkozzunk? Rendszeres időpontokban napi
eseményekhez kapcsolódva, vagy amikor éppen
eszünkbe jut? A kérdés nagyon gyakorlati, nem érdemes
kegyes tréfával elütni (például „naponta háromszor, és
emellett egész nap”). Akkor imádkozz, amikor szükségét
érzed, amikor van beszélnivalód Istennel. De ne csak
akkor szólj Hozzá, ha kérni akarsz! Ne feledkezz meg a
hálaadásról! „Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem”
(Zsolt 50, 23). A rendszeresség azonban hasznos dolog:
a reggeli csendesség felkészít az egész napra, az esti
elcsendesedés segít letenni a nap terheit. A megszokott
időpontokhoz való babonás ragaszkodás viszont azt a
tévhitet eredményezheti, hogy a szokásos imával „le van
tudva” Isten.
Végezetül álljon itt egy vers, amely összefoglalja
mindazt, amit az imameghallgatásról tudni érdemes:
EGY MEGHALLGATOTT IMÁDSÁG
Erőt kértem az Úrtól, s Ő nehézségeket adott,
melyeken megedződtem.
Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott,
melyeket megtanultam megoldani.
Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam,
hogy dolgozzam.
Bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott,
melyeket legyőztem.
Szeretetre vágytam,és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket,
hogy segítsek rajtuk.
Kegyes jóindulata helyett alkalmakat kaptam a jóra.
Semmit nem kaptam, amit kértem,
és mindent megkaptam, amire szükségem volt.
Meghallgatta imádságomat!
(Ismeretlen szerző)

HOGYAN KEZDJÜNK ÉS VÉGEZZÜNK EGY NAPOT?
„Jó dolog dicsérni az Urat és éneket mondani a Te nevednek, óh Felséges!
Hirdetni jó reggel a Te kegyelmedet és éjjelente a Te hűséges voltodat.” (92. zsoltár)
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A M I L E S Z …
NYÁRI BIBLIAI GYERMEKTÁBOR
2014. július 7-től 12-ig ismét Balatonföldváron tartjuk idei
nyári bibliai gyermektáborunkat, melynek részleteit már most
közöljük, hogy mindenki idejében tudja nyári családi programját és
egyéb táborokat ehhez igazítani.
A tavalyihoz hasonlóan idén is „kibővített” gyermektáborra van
lehetőség, azaz szeretettel várjuk a szülőket is! A Balaton déli
partján, közvetlenül a vízparton található Riviéra Park Hotel
kedvező lehetőségeket kínál sportolásra, játékra és pihenésre –
gyermeknek és felnőttnek egyaránt. A bibliai tanítások, énekesjátékos csoportfoglalkozások mellett vetélkedők is lesznek.
Az utazás vonattal történik. Indulás hétfőn reggel a Déli pályaudvarról, érkezés szombaton késő
délután. A tábor költsége: 32.000.-Ft, második testvérnek 30.000.-Ft. Ha egy családból három fő vesz részt
a táborban, akkor a harmadik személynek ingyenes. Az ár tartalmazza a szállást + háromszori menüs
étkezést (szükség esetén uzsonnát is) + IFA-t.
Jelentkezési határidő: április 20. Jelentkezni 10.000.-Ft előleg befizetésével lehet a Lelkészi Hivatalban.

GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁS
Egynapos ausztriai kirándulásra hívogatjuk a kedves Testvéreket:
Időpont: 2014. június 21. (szombat)

Grafenegg romantikus várkastélya és Göttweig bencés apátsága
Útvonal: Budapest - Hegyeshalom – Bécs - Stockerau – Grafenegg – Krems –
Göttweig
Grafenegg: romantikus, mesébe illően csodás várkastélyát Breunner gróf építtette
újjá mai formájára az 1800-as években angol Tudor-stílusban. A kápolna,
a lovagterem, címeres-terem – melyben több magyar grófi címer is felfedezhető –
és a grófi lakosztályok páratlanul gazdag kialakítása kiváló iparművészi-mesteri alkotások. Udvara két hatalmas gótikusés neogótikus toronnyal, díszkúttal, rendkívül hangulatos. Ilyen pazar belső terű kastély ritkaság – érdemes megnézni.
Göttweig: híres bencés apátságát a passaui Altmann püspök alapította 1083-ban. A 450 méter magas hegyen egykor kelta
pogány kultikus hely volt, majd az V. századig római erőd állt. Az apátság építéstörténetében az 1700-as évek első fele volt döntő
időszak, amikor elnyerte mostani formáját. Ma is egy megerődített vár képét nyújtja magas falaival, saroktornyaival. Számtalan
látnivalói közül elsőként a csodálatos császár-lépcső kápráztat el, Paul Troger híres tiroli festő pazar, kimagasló értékű mennyezeti
freskójával. Majd a díszes császár-szobák berendezési-, kiállítási tárgyai és a díszterem fokozzák tovább a hatást, végül a gyönyörű
barokk templom és altemplomában az alapító Altmann püspök pompás síremlékét láthatjuk.Ez az „osztrák Monte Cassino”-nak
nevezett apátság ma már a Világörökség része.
Részvételi díj: 6.500 Ft + belépők kb. 11 euro.
Jelentkezni az út árának befizetésével május 30-ig lehet a Lelkészi Hivatalban.
A belépődíjakat euro-ban induláskor az autóbuszon kérjük.
Találkozás: 5 óra 45 perckor az Ihász u. 15. előtt
Indulás: pontban 6 órakor

A mai ember keveset és ritkán olvas. Az olvasást sajnos egyre inkább háttérbe szorítja az internet,
a világháló „mindentudósága”. Az ember ül valamiféle monitor előtt, s kedve szerint maga elé vetíti a világ
információit. Én azonban nem hiszem, hogy valaha is eljön az az idő, amikor az ember már egyáltalán nem
fog könyvet venni a kezébe. Mert a könyv érték. Írója, alkotója úgy gondolta, hogy önálló létet ad
gondolatainak azzal, hogy egy könyvbe fogja össze őket. Sokak számára fontos szellemi-lelki igény, hogy
félrevonulva kézben tartson egy jó könyvet, mert ők tudják, hogy: olvasni jó. Neveljük erre a fiatalokat is!
Szeretettel ajánljuk a kedves Testvérek figyelmébe a kb. 1000
kötetes GYÜLEKEZETI KÖLCSÖNKÖNYVTÁRUNKAT, mely
a Sztárai Mihály Kisteremben található. Bajdik Istvánné presbiter
testvérünk szorgalmas munkájának köszönhetően rendszerezve és
katalogizálva vannak a könyvek. Ifjúsági- és gyermekirodalom,
vallásos kiadványok, szépirodalom, kötelező iskolai olvasmányok,
verses kötetek, úti könyvek gazdag kínálatából választhat bárki.
A könyvtár minden egyes darabja a gyülekezet tulajdonát képezi.
De szabad kölcsönözni, majd olvasás után visszahozni.
Sz-S.G.
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„Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen!
Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében”
(Zsoltárok 84, 5-6)

ALKALMAINK 2014-BEN
(az állandó alkalmainkon kívül a következőket tervezzük)
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január 20-25.
Ökumenikus imahét
március 2.
Bibliavasárnap
(péntek 18 óra) Házaspárok Órája (I. negyedév)
március 7.
március 9.
Böjt 1. vasárnapja - úri szent vacsora 10 órakor a templomban
április 6.
Kőbányai Mesterdalnokok Versenye
április 13.
Virágvasárnap. Felnőttek konfirmációja
április 14-17.
Bűnbánati hét - Nagycsütörtökön 18 órakor úri szent vacsora
április 18.
Nagypéntek, Passió
április 20-21.
Húsvét – ünnepi istentiszteletek
május 4.
Anyák napja
május 11.
Weöres Sándor Versmondó Verseny
május 29.
Mennybemenetel napja (Áldozócsütörtök)
június 1.
Konfirmáció vasárnapja
(péntek 18 óra) Házaspárok Órája (II. negyedév)
június 6.
június 8-9.
Pünkösd – ünnepi istentiszteletek
június 15.
Szentháromság vasárnapja,Tanévzáró istentisztelet
(szombat) Gyülekezeti kirándulás Ausztriába (Grafenegg, Göttweig)
június 21.
június 29.
Presbiterek vasárnapja
július 7 – 12.
Bibliai gyermektábor Balatonföldváron
augusztus 4-8. Ifis tábor (már konfirmáltaknak) Körösfőn
szeptember 5. (péntek 18 óra) Házaspárok Órája (III. negyedév)
szeptember 7. Tanévkezdő istentisztelet
(péntek) III. Kőbányai Jótékonysági Szüreti Batyus Bál
október 17.
október 29 -30. Kálvin Napok
október 31.
Reformáció emlékünnepe
november 30.
Advent 1. vasárnapja. Adventi szeretetvendégség
(péntek 18 óra) Házaspárok Órája (IV. negyedév)
december 5.
december 21.
Gyermekek karácsonyi ünnepsége
december 24-26. Karácsony - ünnepi istentiszteletek
december 31.
Óévi istentisztelet
Alkalmainkra szeretettel hívunk és várunk minden Testvérünket!

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy gyülekezetünkben
az egyházfenntartói járulék (ajánlott) összege 2014. 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
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

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 - 2014. február
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.

