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KŐBÁNYAI

REFORMÁTUS EGYHÁZI ÉLET
A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA
Új húsvét elé érkezett életünk. Ne felejtsük el, hogy Úr bizonnyal! Akármilyen nehéz a múlandó élet igája, van
Nagypénteken át jutunk el hozzá. Akármilyen sötét a reménység egy jobb életben, mert van feltámadás.
Golgota, mögötte mindig pirkad a húsvéti hajnal. A komor
Kedves Testvérem! A feltámadás édes reménységére
keresztet bearanyozza a feltámadás reggelének napsugara. neked is szükséged van. A boldog Magyarország jólétéhez
Ennek a napsugárnak vissza kell tükröződnie a mi csak a feltámadáson át vezet az út. Ha Krisztus fel nem
szívünkön is.
támadott volna, neked sem lehetne semmi reménységed.
Az őskeresztyén gyülekezetekben az első évszázadok De Krisztus feltámadott! „Nincs már szívem félelmére…”
keresztyén hívői nagy örömmel ünnepelték a
Van reménység, van hát türelem és kitartás is.
Húsvét ünnepét. Örömtől ragyogó arccal
Hosszú, nagyon hosszú a mi golgotai
jártak-keltek s ahol két keresztyén ember
sötét éjszakánk, de vége szakad, mert
„Nincs már szívem félelmére,
összetalálkozott, a húsvéti köszöntéssel
eljön a Húsvét, a feltámadás.
Nézni sírom fenekére,
üdvözölték egymást: Krisztus feltámadott!
Tegyetek hát bizonyságot a
Mert látom Jézus példájából,
Bizonnyal feltámadott!
húsvéti köszöntéssel az áldott magyar
Mi lehet a holtak porából.
Ez az öröm, a Krisztus feltámadásáreménységről! Örüljön most a szív,
Szűnjetek
meg,
kétségeim,
nak bizonyossága áldott erőforrás volt a
ragyogjon az arc, mosolyogjanak az ajkak:
Változzatok félelmeim
régi keresztyének számára. Egész életük
Krisztus feltámadott! Bizonnyal feltámadott!
Reménységgé s örömökké,
abban a boldog tudatban telt el, hogy ők
Magyarország is feltámad: mi is feltáannak az Úrnak a megváltottai, aki a
madunk! Ragadjuk meg hát a feltámadott
Mert nem alszom el örökké.”
halálon is győzedelmeskedett, aki nekik is
élő Krisztus kezét, haladjunk Vele boldo(Református Énekeskönyv
megszerezte feltámadásával az örökéletet.
gan az örökélet felé!
347. dicséret 3. verse)
Ez a boldog hit segített elviselni az akkori
Húsvét örömének ez a felséges
életet, amely sok keresztyén számára a
titka: az ember legkeményebb ellensége,
rabszolga nehéz sorsát jelentette. Már a földi életüket is a halál legyőzetett! Ezért lett a lélek felszabadulásának nagy
átadták Krisztusnak, így bizonyosak voltak az örökélet felől. ünnepe. Miért félnénk már a haláltól? Amíg úr volt fölötKönnyű volt elhordozni a múlandóság esztendeinek tünk, amíg véglegesnek látszott a hatalma, addig félni kellett
szenvedéseit, mert az örökkévalóság felé tartottak s ez tőle. Ismeretlen ország kapuja nyílt ki mögötte, amelybe
minden figyelmüket lekötötte.
szorongva lépett be a lélek. De most, hogy Az, Aki oly
A mai ember megfordította a sorrendet és ezért nagyon szeretett minket, megmutatta, hogy a nagy
kevesebb az öröme, de kétszer, tízszer több a szenvedése. küszöbön túl az örök szeretet világa vár reánk, a félelem is
Nem az örökkévalóra néz, hanem a múlandóság köti le örömmé változott át. A halál legyőzött ellenfél immár!
minden figyelmét. Érdeklődése csak a létharcnak szól, A nagy sötétségben kigyulladt a fény, amely beragyogja a
munkával vagy munka nélkül, ezt a földi életet akarja sírt, megvilágítja az Élet kapuját. A nagy Hódító, Krisztus
biztosítani, kellemessé tenni. Az örökkévalóságra nem jut Urunk, leigázta a legfélelmetesebb ellenséget.
ideje. Ebben a harcban aztán negatívvá lesz minden. A múló
Kedves Testvérem! Aki az Úr asztalának szentségére
örömért folytatott ádáz küzdelem sokba kerül, fölemészt gondolva készülődsz Húsvét ünnepére, félsz-e a haláltól?
minden erőt. Még nagyobb baj, hogy közben a lélek Tedd le bűneidet a Kereszt aljához, az érted megfeszített
elsorvad, kiszárad, megöregszik. Elmúlik minden jó, ami Jézus lábaihoz! Megváltód Ő neked, aki a legnagyobb
után törtetett. A fáradt élet törött cserepein járva, csak ezt ajándékot kínálja: a halál félelmétől való szabadulást, az Élet
szemlélve elfeledkezik arról az életről, ami soha sem múlik örömét, az örökkévaló boldogság biztonságát.
el, sohasem szárad ki, sohasem törik össze.
Igazi Feltámadás ünnepet akar neked adni: felszabadult,
Szegény, szomorú ember, milyen nagy szüksége van az megváltott lelked, megtisztult szíved boldog Húsvétját!
igazi örömre, a feltámadás bizonyosságának boldogító Hirdessük hát boldog hálaadással: Krisztus feltámadott!
örömére. Milyen nagy szükségünk volna arra, hogy ajkunkra Bizonnyal feltámadott!
Sz-S.G.
vegyük az őskeresztyének húsvéti köszöntését: Feltámadott az
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cirénei simon végrendelete fiaihoz
„Kényszerítettek egy arra menő embert, cirénei Simont,
Alexander és Rufusz apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a
keresztet” (Mk 15,21)

Az én kedves fiaimnak, Sándornak és Rufusznak!
Mielőtt szemem megtörne s lelkemet Isten magához hívná,
valami arra kényszerít, hogy nektek utolsó emlékeimet elmondjam. Annál is inkább, mert a történetet az én számból sohasem
hallottátok összefüggően, hanem csak töredékekben. Az az óhajom, hogy a kegyelem által nekem ajándékozott bizonyosságot
másnak a szívébe is beoltsam, hogy ti is, mint feleségem és én,
keresztyének legyetek. Most halljátok:
„A kis faluban, ahol nevekedtem, eleveneszű gyermek
számba mentem, ki nem kevéssé volt külső-belső épségével
eltelve. Az anyák a falubeli fiúknak példaképül állítottak oda
tisztaságom és magaviseletem miatt. De akadtak olyanok is,
akik gyűlöltek és kifütyültek, de észrevettem, hogy mindez
irigységből származik, s így büszkeségemet és kevélységemet
csak fokozta.
S mikor édesanyátokat, mint házastársamat hazavihettem,
boldogságom tetőpontján éreztem magam. A szüleimtől örökölt
kis házban rendezkedtünk be a város közelében, mindent
magunk végeztünk s a legtisztább s a legszorgalmasabb
embereknek tartottuk magunkat a környéken. Mindazokat
gőgösen lenéztük, kik reggeltől estig nem dolgoztak. Tétlenség
és üres szórakozás távol állt tőlünk; a becsületes és derék
munkában találtunk kielégülést. Munkám eredménye nem
maradt el, és mindinkább megerősített önteltségemben, főleg
mikor birtokomat egy régen óhajtott területtel bővítettem.
Mialatt feleségem a háztartásban munkálkodott, és a mezőn
dolgoztam. Így nőtt vagyonunk, s ily módon boldogságunk,
önmagunkról táplált jó véleményünk, önhittségünk és
büszkeségünk, hibátlanságunk egy csalókép volt saját
szemünkben.
Meglehetős visszavonultan éltünk, még szomszédainkkal is
keveset érintkeztünk. Munkám annyira igénybe vett, hogy a
politikai és vallási zavargással, mely népünket elfogta, egyáltalán nem törődtem. Mikor az ég megáldott veletek minket,
boldogságunkat beteljesedve láttuk, nem is ismertünk annál
nagyobb örömöt, minthogy titeket ápoljunk, gondozzunk.
Örömünkre egészséges és erőteljes fiúkká növekedtetek. A ti
vidám nevetésetek töltötte be az udvart és a házat, élveztétek a
gyermekkor és a korlátlan falusi élet örömeit. Az anyatejjel
együtt magatokba szívtátok a mi büszkeségünket és önbecsülésünket.

fáradtan jöttem haza a nagy mezőnkről. Akkor láttam, hogy
valami nagy embertömeg nyüzsög a város előtt. Láttam, hogy
valakit magukkal hurcolnak, habár az illetőt a nagy tömeg
miatt nem láthattam. Úgy látszott, mintha gonosztevő lenne,
mert sok katona volt körülötte, s valahányszor elesett, egy
kötélnél fogva mindannyiszor fölhúzták. Sok durva szóval és
kemény ütéssel párosult átkot kellett a szerencsétlennek elviselni. Gúnyolódó, kegyetlen és zajongó embertömeg vette körül a
meggyötörtet. Amint közelebb értem, láttam, hogy az elítélt egy
súlyos keresztet visz, melynek terhe alatt mindegyre összeesett.
Abban a pillanatban, amikor a menet előtt el akartam haladni,
a fegyveresek egyike hirtelen föltartóztatott. Kurtán megparancsolta, hogy vigyem tovább a nehéz gerendát. Tiltakoztam
a teher ellen. Én, a makulátlan ember hordozzam a betörő
szégyenfáját? – mert hiszen annak gondoltam. De a tiltakozás
nem segített. Látszólag megkönnyebbülve, hogy egy idegen
embert találtak, akinek a vállaira rakhatták a terhet, a tömeg a
vesztőhely felé hömpölygött. Gúnyos tekintetek és szavak
szálltak felém.
De a fogoly olyan szeretetteljes és hálás tekintettel nézett
rám, hogy nem tehettem másként, minthogy magamra vegyem a
keresztet. Sokáig gondol-koztam azon, mire képes egy ilyen
tekintet… Végre a hegyre fölérve,a katonák levették rólam az
iszonyatos terhet. Föld alá szerettem volna süllyedni a gyalázat
miatt, melyet rajtam elkövettek. Nem mertem szemeimet sem
fölemelni, mert kárörvendő tekintetek meredtek rám, ki tisztább
és jobb voltam, mint amazok közül a legtöbben. Tompa
kalapácsütések ébresztettek fel kábulatomból, de valami úgy
lenyűgözött, hogy nem tudtam elszaladni. Szemeimmel megkerestem a gonosztevőt – arca és tagjai véreztek, fején töviskoronát viselt. Mégsem nézett ki gonosztevőnek! Békés tekintettel
mérte végig a tömeget, remegés és vonakodás nélkül nézett a
szégyenfára. Valami csodálatos fönség és nagyság vette őt
körül. Szeretet sugárzott egész lényéből, fény áradt arcából, s
égre függesztett szemei teljes bizakodással tekintettek mennyei
Atyja felé… Még ma is csodálkozom ezen az igazi, érintetlen
tisztaságon.
A katonák durván letépték róla ruháit, majd megkezdték a
vastag szegeket átütni a kezein és a lábain. De Ő, a tiszta ember
Istenhez imádkozott és hangosan kihallatszott a kalapácsütéseken keresztül is: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem
tudják, mit cselekszenek!” Lehetséges-e így szólni a kín
pillanataiban?
Fölállították a keresztet. A tömeg gúnyolódva nézte, s
csúfolkodásával csak növelte a Szentnek fájdalmait. Mert hogy
az volt, percről percre világosabb lett előttem. Hirtelen sötétség
támadt, a nap a felhők mögé rejtőzött, de fény és világosság
sugárzott le Jézus keresztjéről. Amit mondott, csupa szeretet és
vigasz volt. Emitt egy asszonyt – az édesanyját -, majd egy
barátját vigasztalta mély bánatukban, amott egyik szenvedő
társával beszélt. Amit hallottam és láttam, mélyen a szívembe
markolt, és megvilágosodott előttem, mily nyomorult és
semmitérő volt eddigi életem ennyi szeretettel és fenséggel
szemben. Becsületem porrá és hamuvá vált e foltnélküli
tisztaság előtt. Önbecsülésem bűnnek és önvádnak tűnt fel.
„Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!” – e szavakkal
halt meg az az ember a kereszten.
A tömeg elszéledt. A föld megremegett. Zúgás hallatszott a
levegőben, a földre estem, s arcomat elrejtettem a porba. Én, ki
az emberek előtt meg tudtam állni, hirtelen megláttam, mit érek
Isten előtt: bűnösnek éreztem magam, minden cselekedetem,
iparkodásom hiábavaló volt.
Mélységes bűnváddal aláztam meg magam Isten előtt, és
elnyertem bocsánatát. Ez egészen más irányt adott az életemnek. Mint új ember tértem haza. Nemcsak drága feleségem és ti,
kedves fiaim, ismertétek meg bennem az új embert, hanem
szomszédaim és embertársaim is. Tisztességnek tartottam Jézus
barátai közé számítani magam. Csak most lett világos előttem,
micsoda nagy kegyelem jutott osztályrészül, hogy a világ
Üdvözítőjének keresztjét hordozhattam, és boldognak tartottam
magam, hogy barátja lehettem. Ettől kezdve arra törekedtem,
hogy az Ő követőivé neveljelek titeket. Szerezzétek meg nekem
azt az örömöt, hogy azzá legyetek; mert látjátok, hogy Isten
kegyelme nem hiába volt velem.
Utoljára köszöntelek titeket szívből
Atyátok: cirénebeli Simon

De egyszer egy esemény hirtelen nagy változást okozott az
életemben! A szombatot megelőző előkészület napja volt. Én

(Hogy legalább egyik fia eleget tett atyja kívánságának, az a
Római levélből kiderül, ahol azt olvassuk, hogy Rufusz a
keresztyén gyülekezet tagja: Róm 16, 13)

„Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon
volt a neve: ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet”
(Mt 27, 32)
Máté és Márk evangélista tudósításából tudjuk, hogy a
nagypénteki fájdalmak útján az Úr Jézus Krisztusnak egy
bizonyos cirénei Simon segített vinni a keresztet a Golgota
hegyére. Most ennek a Simonnak egy képzeletbeli végrendeletét adjuk közre, melyet Alexander (Sándor) és Rufusz nevű
fiainak írt –illetve írhatott volna…
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A Nagyhét közeledtével újra kinyitjuk a Heidelbergi Káténkat,
és elolvassuk azokat a kérdéseket és feleleteket, amelyek Jézus Krisztus
passiótörténetének eseményeit és azoknak tanítását adják elő nekünk.
39. kérdés: Nagyobb dolog-e az, hogy Jézus kereszt-re
feszíttetett, mintha másnémű halállal halt volna meg?
Felelet: Nagyobb, mert ebből vagyok bizonyos afelől,
hogy Ő azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt, magára
vette; a kereszthalált ugyanis Isten megátkozta.
Jézus Krisztusnak a legrettenetesebb halállal kellett
meghalnia érettünk. Azt olvassuk a Gal 3,13-ban:
„Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy,
hogy átokká lett értünk – mert meg van írva: Átkozott, aki
fán függ”. Hogy a legnagyobb elvetettség mélységeibe is
utánunk tudjon jönni, ezért választotta Krisztus az átkozott halált, a kereszthalált. Azért, ha akármilyen
szenvedésben lennél, gondolj arra, hogy Jézus még
mélyebb szenvedésben volt, és meg tud érteni téged.
40. kérdés: Miért kellett Krisztusnak a halált elszenvednie?
Felelet: Azért, mert Isten igazságos és
igazmondó lévén, semmi más módon a
mi bűneinkért eleget tenni nem
lehetett volna, hanem csakis magának
Isten Fiának a halála által.
41. kérdés: Miért temettetett el?
Felelet: Azért, hogy ez bizonysága
legyen annak, hogy valósággal
meghalt.
János evangéliuma végén azt olvassuk, hogy amikor
a megfeszített két gonosztevőnek megtörték a lábszárcsontját, az Úr Jézussal ezt nem tették, hanem lándzsát
szúrtak az oldalába, onnan víz és vér jött ki, halott volt,
mert a teste már bomlani kezdett. A hitetlenek próbálják
úgy magyarázni, hogy tetszhalott volt, vagy hogy valami
különleges jóga-tudománnyal elaltatta magát. Az azonban,
hogy bedöfték a dárdát az oldalába, és abból víz és vér
jött ki, bizonyítja, hogy valósággal meghalt.
42. kérdés: Ha Krisztus meghalt érettünk, miért kell
nekünk is meghalni?
Felelet: A mi halálunk nem bűnünkért való elégtétel, hanem
csak meghalás a bűnnek és átmenetel az örök életre.
A halál a bűn következménye. Ezért sokan azt mondhatják, hogy ha Krisztus meghalt a mi bűneinkért, akkor
már nekünk nem kell meghalnunk. Valójában ez így is
van, mert nekünk csak a meghalás fizikai folyamatát kell
elszenvedni, de reménységben halhatunk meg. Abban a
reménységben, hogy a meghalás igazi veszedelmét, a
kárhozatot, a bűn büntetését már elszenvedte helyettünk
Jézus! Tehát Ő nem a meghalás fizikai folyamatától
váltott meg minket, hanem a halál ítélet-voltától, az örök
kárhozattól! Ezért nagy dolog, hogy Jézus meghalt
érettünk.
A haláltól félünk, mert ismeretlen. Tudjuk, hogy
ítéletre kell mennünk Isten elé. Azonban ha már engedtük

magunkat e földön megítéltetni, bűneinket megvallottuk,
bocsánatot kértünk értük, a Jézus Krisztuséi vagyunk.
Benne hiszünk és Őt szeretjük, akkor a haláltól nem kell
félni! A földi élet az örökélet előszobája. A halál átmenetel egy ajtón az előszobából az igazi otthonba. Az első
keresztyének azért tudtak Jézusért minden üldözést
elszenvedni, amikor pl. élve meggyújtották őket vagy
amikor az oroszlánok elé vetették őket, mert tudták, hogy
a halállal nem fejeződik be minden, hanem akkor
kezdődik igazán az igazi élet.
45. kérdés: Mit használ nekünk Krisztus feltámadása?
Felelet: Először: feltámadásával legyőzte a halált,
hogy minket részesíthessen abban az igazságban
(megigazulásban), amelyet nekünk halálával szerzett.
Másodszor: az Ő ereje most minket is új életre támaszt fel.
Harmadszor: Krisztus feltámadása a
mi dicsőséges feltámadásunknak
biztos záloga.
Honnan tudjuk, hogy feltámadt
Krisztus? Természetesen a Szentírásból. De ha egy kicsit gondolkozunk,
akkor tudhatjuk a világtörténelemből
is. Hiszen van egy keresztyénség. Az
egész keresztyénség tulajdonképpen
az Úr Jézus feltámadásával indult el.
Tudjuk azt is, hogy az apostolokat később üldözték,
megölték azért, mert hittek a Feltámadottban, és hirdették
Őt. El lehet képzelni, hogy van, aki pénzért hirdet valami
hazugságot. De a tanítványok nem kaptak semmi pénzt,
csak üldözést és szenvedést. Ha nem támadt volna fel az
Úr Jézus, akkor nem haltak volna meg Érte. Akkor azt
mondták volna: szép volt, amit tanított, de most már vége
van. Megölték, meghalt, vége van. A tanítványok azonban
nem ezt mondták, hanem azt, hogy feltámadt és velünk
van. És meghaltak Érte, mert tudták, hogy az Úr Jézus
feltámadt, és akkor igaz minden szava, s őket is fel fogja
majd támasztani.
Az Úr Jézus feltámadásával garantálta, hogy az
örökéletről szóló tanítása nemcsak szép filozófia, hanem
meg is tudja adni azt a Benne hívőknek. Ezért mondja a
Káté: az Ő feltámadásával a halált legyőzte, hogy minket
részeseivé tehessen az Ő halálával szerzett igazságnak.
Így tudhatjuk azt is, hogy az Ő ereje minket is új életre
támaszt. Így lesz az Ő feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunk biztos záloga, biztosítéka. Aki nem hiszi, hogy
Ő feltámadott, annak nagyobb a szerencsétlensége
minden szegénységnél, betegségnél és nyomorúságnál.
Mert az ilyen ember eltemette magát már élve a csüggedt,
szomorú, reménytelen, bűnös élet sírjába. Ragadd meg
a Krisztus feléd nyújtott kezét! Ő téged is fel tud emelni
a halálból az életre! Ez Jézus húsvéti ajándéka a te
Sz-S.G.
számodra!
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NAGYHETI GONDOLATOK
„A kereszt bolondságát hirdetve nem illetjük Istent gyalázattal vagy
sértéssel, hanem ellenkezőleg: teljes szívünkből hálát adunk Neki,
dicsőítjük Őt és hirdetjük kegyelmének kimondhatatlan nagyságát.
Micsoda szeretet és irgalmasság, mely ingyen, csodamódra, minden
gondolatunkat messze felülmúlóan, kiragadott minket nyomorúságunkból, amelyre pedig bőven rászolgáltunk, és visszaadta nekünk az örökélet
gazdagságát, holott mi azt könnyelműen eljátszottuk.”
(Anselmus, XI. század)
„Krisztus halálából minő hasznot vesznek a hívek? Ez oly áldozat,
amellyel a mi bűneinket kiengesztelte az Isten előtt és ekként az Ő
haragját lecsillapítván, minket Ővele a kegyelembe visszavezérelt.
Az Ő vére oly fürdő, amelynek lelkünket minden szennytől meg kell tisztítania. Végül bűneink emlékezete eltöröltetett, hogy soha Isten színe elé
ne kerüljenek és így megsemmisült az a kézirat, amelynél fogva vádlottaknak tartattunk.” (Kálvin)

„És látta (Mária), hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste
feküdt; az egyik fejtől, a másik meg lábtól” (Jn 20, 12)
Az Úr Jézus Krisztus az Atya dicsőségét és a fényes mennyországot hagyta el azért, hogy minket megszabadítson. Szolgai formát vett
magára s a földön mindenben volt része, csak fényben és pompában
nem. Ám az Atya nem hagyhatta egyszülött Fiát az Őt megillető dicsőség
nélkül. Épp ezért az angyalok – ha nem is jelennek meg folytonosan szolgálatára -, életének nevezetesebb forduló pontjain hódoló tisztelettel
veszik körül a világ Megváltóját. Amikor megszületik: angyalok énekelnek
s hirdetik a betlehemi mezőn a Szabadító születését. Megkísértése után
„angyalok szolgáltak neki” (Mt 4, 11). Amikor a halálra készül: angyal
jelenik meg a Gecsemáné kertben, hogy szenvedéseit enyhítse (Lk 22, 43).
Feltámadását is, íme angyalok hirdetik, majd mennybemenetele alkalmával
ismét angyalok jövendölik meg, hogy vissza fog jönni (ApCsel 1, 10-11).
S ha majd eljön az ítéletre, ismét az Ő angyalaival jelenik meg (Mt 24, 31).
Akit így imádnak a mennyei angyalok, és aki előtt e magasabb lelkek is
leborulnak, az bizony nem lehetett egy közönséges rabbi! Nem méltó-e
hát, hogy mi, emberek, akikért Ő annyit szenvedett, szintén alázatosan
meghajoljunk Előtte? (Sz-S.G.)

CSODÁS ÖRÖKSÉG!
Itt állunk keresztfád alatt,
Tekints le ránk, hű Jézusunk,
Bocsásd meg, hogy olyan sokszor
Múló javak után futunk.
Minél több a múló javunk,
Annál még több, jobb kell
nekünk.
Múló javak gyűrűjében
telik el rövid életünk.
De Te, Urunk szívünkbe látsz,
Látod: mi van abban belül,
Bűnös szívünk olyan sokszor,
Nem Teérted, másért hevül.
Értünk hozott áldozatod,
Add: soha ne feledjük el!
Megváltott új életünkért,
Hálánk szálljon az égbe fel.
Urunk, amint jónak látod,
Úgy cselekedjél mivelünk,
Míg élünk itt, csak Tehozzád
Ragaszkodjon az életünk.
Hála, hogy az üdv honába
Te vagy az út, áldott Urunk,
Nálad csodás örökség vár,
menny kapuján, ha átjutunk!
Ismeretlen szerző

A Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium diákjai a teremtés hét napját
linóleum metszeten ábrázolták. Szaktanáruk: Szendrei László

1.nap
Készítette: Dencz Dorottya Cintia
5.A. osztályos tanuló

2. nap
Készítette: Szilágyi Fanni
5.A. osztályos tanuló

3. nap
Készítette: Szilágyi-Sándor Benedek
5.A. osztályos tanuló
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HOGYAN KÉPZELJÜK EL GYÜLEKEZETÜNK JÖVŐJÉT?
Presbitériumunk áttekintette egyrészt a folyamatban lévő munkáinkat, másrészt felvázoltuk
azokat 6-10 évre előre tekintve. Sorsunkat és lehetőségeinket az Úr Isten kegyelmére bízva, tudván
azt, hogy a mi terveink imádságok, amelyek segítséget kérnek Tőle a megvalósításhoz. Ezek
a tervek nem biztos, hogy találkoznak az Ő akaratával, és akkor nem méltóak arra, hogy
megvalósuljanak.
Ezeket előre bocsátva három részletben írunk a fenti tervekről:
1. Jelenleg folyamatban lévő és ez évben vagy legfeljebb jövőre befejezésre váró munkák.
Két évvel ezelőtt pályáztunk a parókia és a közösségi helyiséges tetőhéjazatának felújítására.
A terveket úgy készítettük el, hogy az épületek új, immáron hőszigetelt cserépfedéses héjazatába
tetőtéri ablakokat helyeztünk el, biztosítva azt, hogy szakaszosan beépíthető legyen mintegy
8-12 db vendégszoba, illetve foglalkozási helyiség. Egyházközségünknek rendkívül kiterjedt
kapcsolatai vannak erdélyi és kárpátaljai gyülekezetekkel, szeretnénk ezt Felvidék és Vajdaság felé
is kiterjeszteni, ehhez azonban szükség van fogadásra alkalmas blokkokra. Pályázatunkban a teljes
kialakítási költséget 46 millió Ft-ban jelöltük meg. Az eddig megvalósult részek 8 millió Ft saját
forrás + 6 millió Ft állami támogatásból készültek el. Idén újabb 3 millió Ft-ot nyertünk, ezzel
mintegy 30%-os készültségben lesz ez a terv. természetesen ez az, amin folyamatosan dolgozunk,
de saját forrásainkat is hozzáadva legalább
még 30 millió Ft-ra van szükségünk a befejezéshez. Így mondhatni áthúzódik a középtávú 2015-2018 között megvalósítandó
munkák sorába.
2. Középtávú feladatok.
A fent jelzetten kívül szükséges a templom
palafedésének teljes felújítása. Tervezett
időpont 2016 nyara. A szükséges palával
rendelkezünk. Segédanyagokkal együtt a
várható bekerülési költség 6 millió Ft.
Ugyancsak meg kell oldani a templom fűtését
szolgáló kazánház bővítését, vele együtt a
jelenlegi
sekrestye
helyiségéből
egy
babamegőrző tér kialakítását. a kettő
együttes költsége 2,5 millió Ft. Párhuzamosan a templomkerítés felújítását – beleértve a
templomkert rendezését is – meg kell oldani. Együttes költség kb. 2 millió Ft. Fentiek 2016-2018
között műszaki szükségességből elvégzendők.
3. Úgynevezett hosszútávú terveink, amelyek valójában
csak nevükben hosszútávúak, mert folyamatosan dolgozunk
rajtuk. Ez már most is folyamatban lévő tevékenységek,
útkeresések összességét jelenti. Inkább csak felsorolásszerűen vegyük sorba:
a./ Az Újhegyi lakótelep evangélizációjának segítése, a
megindult munka folytatása, amely most még jelentős anyagi
erőforrásokat nem igényel (az eddigieken kívül), de ha az
önkormányzat tartja az ígéretét, akkor 2015-2020 között a
lehetőségekhez képest 10-50 millió Ft közötti igény egy ottani
fundus, lakás és esetleg templomépítés elindítása.
b./ Terveink között szerepel óvoda beindítása, szintén
ezen időszakban, amihez az önkormányzattal szorosan
együttműködve keressük az alkalmas helyet. Ez a jelen
körülmények között még nagyon kiforratlan, ezért csak
becsült költséget tudunk jelezni, ez 15-20 millió Ft.
Pankotai Ferenc Főkurátor
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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
BARABÁS JOLÁN
(1909 - 2009)
Nem sok száz éves
ember él az országban.
A kőbányai reformátusok
viszont
örömmel
és
szeretettel köszönthették
testvérüket:
Barabás
Jolánkát. Mindenki csak
így
szólította
pergő
nyelve, örökké sietős
járása és keresztyén jókedve okán. A fénykép 90
évesen mutatja be az általa készített hímzések előtt.
Kolozsvár szülötte. Családja – heten voltak testvérek
– Trianon után egy héttel menekült át a megcsonkult
országba. (Édesapja, mint vasúti tiszt nem volt
hajlandó a román állami esküt letenni.) A kőbányai
egyházközség lelkésze a hírneves Takaró Géza volt.
Ő vette pártfogásába az otthontalan családot.
(Utóbb az USA-beli milliónyi magyar vezetője,
new yorki főesperes lett.) Jolánka életmeghatározó
élménye volt, hogy őt itt még Takaró nagytiszteletű
úr konfirmálta. Amikor a már 90 esztendős lelkipásztor utoljára Kőbányán járt egyszerre ráismert egykori tanítványára.
Jolánkát naponként láthattuk a templom házatáján! Fiatal korában a Soós Géza vezette SDG
oszlopos tagja. „Klerikális beállítottsága” miatt a
kommunista hatalom elbitorlása után elbocsátották
állásából. Tágabb családjában 18 lelkész volt négy
nemzedéken át. Mellesleg Bólyai János és Farkas,
Ady Endre, gróf Rhédey Claudia (a mai angol király
ükanyja) is a rokonsághoz tartozott.
1996-ban Csiha Kálmán püspök úr szentelte fel
templommá – télvíz idejére – a megújult, s a maga
nemében páratlan gyülekezeti termet. Ekkor
készítette saját kezűleg a szószék mögötti kalotaszegi
kézimunkákat. A fenti – sajnos csak alsó harmada
látszik - a Himnusz első sorát és a „királyzsoltárok”
kulcsmondatát: „Az Úr uralkodik!” hirdeti. A kettős
felszentelés – Hegedűs püspök úr is jelen volt - a
magyarok honfoglalása 1100. évében, augusztus
19-én volt. Utána a Parlamentben volt a hivatalos
állami ünnepély. Itt jelen volt néhány képviselő, ott
pedig püspökeink képviselték a reformátusokat.
Lehetséges, hogy éppen ez a falikárpit ihlette az új,
demokratikus alkotmány megszövegezőit arra, hogy
a Himnusz első mondatával kezdjék az alaptörvényt.
Jolánkát már ötödik éve nélkülözzük. Vajon ki
lép a helyére?
P.V.

KÓLYA DÁNIEL
(1937 - )
Már két évtizede
nélkülözzük
egyházközségünk életéből őt és
családját.
Tősgyökeres
kőbányaiak. Először a nagy
szétszórattatás, utóbb a
munkahelyi
káoszok
tizedelték meg gyülekezetünket.
Kólya
Dániel
a
presbiterek
fiatalabb
nemzedékéhez tartozott. Édesapja – szintén presbiter – az államosítások áldozata. Dániel fiatalon a
Képzőművészeti Főiskola tanára lett, ahol ábrázoló
geometriát oktatott. A szigorú nevű tantárgy
ellenére ő maga joviális, kedves. A főiskolai állásról
lemondva Törökbálinton lett a nagy általános iskola
igazgatója. Kőbánya sokat veszített, Törökbálint
viszont személyében főnyereményhez jutott.
Az ottani gyülekezetnek csak egy szobákból összebontott imaháza volt. Hűséges lelkipásztora Czirják
László pedig már majdnem világtalanul éltette a
gyülekezetet. Így a presbitereknek sokszorosan
helyt kellett állniok. Templomot építettek. Szegények
voltak. Felvidékről kitelepített magyar reformátusok
és kevesen. Kólya Dániel – főiskolai tanár létére –
itteni templomunk minden munkájában részt vett.
Talicskázástól a cseréprakásig. Itt Kőbányán azzal
vigasztaltuk magunkat, hogy Kólya Dánielnek azért
kellett elmennie, hogy Törökbálintnak szép, modern,
világos, meleg temploma legyen…
Az 1985 adventjében beiktatott lelkész a
karácsonyi istentiszteleten egyetlen gyermeket sem
látott. Félretette az igehirdetés kéziratát,
s megkérdezte a gyülekezetet: „Hol vannak a gyermekek?” Hiszen még a kommunisták szerint is
Karácsony a család ünnepe. Istentisztelet után Kólya
Dániel odaállt a lelkész elé: „Tisztelettel engedélyt
kérek, hogy legközelebb elhozzam gyermekeimet.”
(Sárika 5 éves, Bence 7) Kiderült, hogy az iskolákban tiltották a gyermekeknek a templomjárást.
Az egyházközségben pedig – „szépítendő a bajt” –
azzal „vigasztalódtak”, hogy Jézust is 12 éves
korában vitték a templomba. A nyüzsgő gyermekek
amúgy is zavarják a szent áhítatot. (Elfeledvén, hogy
az evangéliumi történet a „bar micvó”-ról, a konfirmációról tudósít!)
Újév napján határozott hirdetés hangzott el.
Következő szombaton elkezdődik a hittanoktatás.
Kólya Dániel volt a „gyújtószikra”. Arról az édesapáról van szó, aki bénalábú kisleányát a karján
szokta hozni!
P.V.
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AMI VOLT...
„Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek!” (Zsolt 57,8) – énekli Dávid király. A mi szívünk készen
van-e az Úr dicsőítésére? Vagy még az alkalmas pillanatra várunk, a körülmények jobbra fordulására? Nézzük csak meg,
milyen körülmények között énekelt Dávid! Az 51. zsoltárnak és néhány utána következőnek az első verse a keletkezés
körülményeit írja le. Pl. „Dávid bizonyságtétele abból az időből, amikor a filiszteusok elfogták Gátban” (56,1); egy másik:
„abból az időből, amikor Saul elől a barlangba menekült” (57,19); megint másik: „abból az időből, amikor Saul embereket küldött,
hogy tartsák szemmel Dávid házát és öljék meg” (59,1). Azt hiszen, egyiket sem kívánjuk magunknak.
Dávid tudta, hogy bármilyen nyomorúságos körülmények között, bármilyen szorult helyzetben - az Úrhoz menekülhet!
Ha látszólag minden emberi út elzáródott is – fölfelé még mindig van út!
Erre tanítanak minket ezek a zsoltárok.
Még akkor is, „amikor Dávid Júda
pusztájában volt” (63,1), tudott így
énekelni: „Ó Isten, te vagy Istenem, … mert
szereteted az életnél is jobb, ajkam téged
dicsőít”.
Aki fél, az énekeljen! Aki boldog, az is
énekeljen! Legyen kész a szívünk szüntelen az Úrnak énekelni és zengedezni!
Sz-S.G.
A képen a XI. Kőbányai Mesterdalnokok Versenyének résztvevői láthatók 2014. április 6-án.

AMI LESZ...
Kedves Olvasóinknak, gyülekezetünk minden egyes tagjának, a családoknak s a magányosoknak egyaránt
Istentől gazdagon megáldott feltámadásünnepet kívánunk!
Szeretettel hívogatunk mindenkit Isten házába. A Nagyheti és a Húsvéti istentiszteletek a következőképpen lesznek:
- A Nagyhét minden napján (szombat kivételével) 18 órától tartunk bűnbánati istentiszteletet a templomban.
Nagycsütörtökön az Úr szent asztalát megterítjük. Nagypénteken délelőtt 10 órától istentisztelet, 18 órától Passió lesz.
- Húsvét I. és II. napján fél 9, 10 és 18 órai kezdettel várjuk ünnepi istentiszteletre kedves Testvéreinket.
Úri szent vacsora: I. napján fél 9 és 10 órakor, II. napján pedig 10 órakor.
- A édesanyákat és nagymamákat köszöntik a gyermekek és unokák szeretettel Anyák napján: május 4-én a 10 órakor
kezdődő istentiszteleten.
- Kőbányai Kórusok Találkozója lesz május 10-én (szombaton) 19 órától. A találkozón énekel a Sztárai Mihály Vegyeskar,
a Pataky Női Kar, a Szent László Kórus, az Evangélikus Énekkar, valamint egy kínai hívekből álló énekkar.
- Weöres Sándor Versmondó Verseny: május 11-én (vasárnap) délután 16 órától a Nagyteremben. Várjuk a jelentkezőket!
- Gyülekezetünk „születésnapja”: május 24. 1885. május 24-én tartották az első református istentiszteletet Kőbányán.
E nevezetes alkalomról a máj. 25-i ünnepi istentiszteleten emlékezünk meg.
- május 29. Áldozócsütörtök: Jézus Krisztus mennybemenetelének napja. Istentisztelet este 6 órakor.
- június 1. Konfimáció vasárnapja.
- június 8-9. Pünkösd– a Szentlélek kitöltésének ünnepe.
- június 6. (péntek) 18 óra Házaspárok Órája
- június 15. (vasárnap) Szentháromság-vasárnap és Tanévzáró ünnepi istentisztelet
- június 21. (szombat) gyülekezeti kirándulás autóbusszal Ausztriába (Göttweig, Grafenegg)
- június 29. Presbiterek vasárnapja
- július 7-12. Nyári bibliai gyermektábor Balatonföldváron. A hét témája: Jerikói történetek. Jelentkezni még lehet!
- augusztus 4-8. Ifjúsági tábor már konfirmáltaknak Körösfőn. Jelentkezni még lehet!

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 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

Adója 1%-ával támogassa a
Magyarországi Református Egyházat.
Technikai szám: 0066

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. április
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