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AZ ÚR HÁZÁNAK ÖRÖME
„Boldogok, akik házadban laknak,
szüntelenül dicsérhetnek Téged!” (Zsoltárok 84, 11)

A TARTALOMBÓL:
Jézus szenvedésének oka 2. oldal
igei üzenet............................. 3. oldal

Ezt az örömöt nem lehet megmagyarázni, vagy szavakkal megértetni. BIZONYSÁGTÉTEL ................... 4. oldal
Olyan ez, mint a zenei hallás vagy a művészi látás. Akiben nincsen meg a
képesség hozzá, nem bírja felfogni a lélek örömét, a szív boldogságát, mely ami volt ................................. 5. oldal
az Isten házában betölti. A hívő lélek öröme, boldogsága ez. Örvendezés hívogató................................ 6. oldal
azon, hogy a templomban közelebb érzi magát ahhoz, akit szeret: az ami lesz 2019-ben................. 7. oldal
Örökkévaló Istenhez. Hasonlít ez ahhoz az örömhöz, amit a turista érez,
amikor feljutott a legmagasabb hegycsúcsra. Minden eltörpül alatta, ÁLLANDÓ ALKALMAINK........ 8. oldal
minden messze maradt, de az éghez közelebb jutott, onnan felülről
a sötét felhőknek is napsütötte, ragyogó felét látja. De még ennél az élménynél is nagyobb. Szent bástyák a
templom falai, amelyek kívül rekesztik a hétköznapi életet, a világ gyarlóságának zaját. Az éghez való közeledés
érzése ébred fel a hívő lélekben, amikor belép a templom kapuján: „Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek Ura!”
Más levegő, más gondolatok, más érzések, mint odakint, csak néhány lépéssel kintebb, az utca világában.
„Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez”.
A hívő lélek ismeri a templom értékét, meg tudja becsülni azt a nagy ajándékot, hogy közelebb lehet az élet és
halál Urához, a gondviselő Istenhez. Egyedül van a lélek Istennel. Nem zavarja semmi a titokzatos találkozást.
Mikor pedig megzendül az ének, átérzi az atyafiakkal való együttlét
elragadó örömét. Nincs már egyedül, ott van a másik, a tízedik,
a századik, akik vele együtt hisznek, örülnek, elsírják bűneiket,
tévedéseiket és vigasztalást nyernek, hálát adnak, dicsérik a
Mindenhatót. „Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül
dicsérhetnek Téged!” (Sz-S.G.)

Áldott feltámadás-ünnepet kívánunk minden kedves Olvasónknak!
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JÉZUS KERESZTHALÁLÁNAK OKA
Istennek a bűn miatti haragja és a bűnös ember iránti nagy
szeretete sehol sem szemlélhető jobban, mint Jézus Krisztus
szenvedésében és kereszthalálában. Isten igazságos, ezért a bűnt
megbünteti, de ugyanakkor végtelenül irgalmas is, ezért nem
minket büntet meg bűneinkért, hanem az Ő egyszülött Fiát.
Az ember bűnéért csak ember szenvedhet. Ezért kellett
emberré lennie Jézusnak. A mások büntetését viszont csak
olyan ember szenvedheti el, aki igaz, bűntelen, hiszen aki maga
is teljesen eladósodott, hogyan fizethetne mások helyett? Ezért
kellett Isten Fiának elszenvednie az egész emberiség büntetését.
Jézus Krisztus szenvedése és halála tehát nem emberi
tragédia, hanem benne Isten megváltó terve valósult meg, amit
öröktől elkészített az emberiség megszabadítására (Ef 1, 4-7;
1Pt 1, 20).
Jézus tehát odaállt a mi helyünkre, hogy minket
odaállíthasson a maga helyére. Isten „azt, aki nem ismert bűnt,
bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne” (2Kor
5, 21). Magunkban továbbra is bűnösök vagyunk, de aki Krisztus
áldozatát magára nézve elfogadja, azt Isten „Krisztusban” nézi,
s így igaznak látja.
Luther Márton így írja ezt le 1516-ban egy barátjának írt
levelében: „Kedves testvérem, ismerd meg Krisztust, mégpedig
a megfeszített Krisztust! Magasztald Őt, és kétségbeesve magad
fölött így kiálts hozzá: Úr Jézus! Te vagy az én igazságom, én
meg a Te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem
ajándékoztad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és
olyanná tettél, amilyen nem voltam.”

Egy keleti nagyvárosban élt két testvér, az egyik keresztyén volt,
a másik nagyon világias életet élt, rossz társaságba keveredett,
és egyszer gyilkossá lett. Üldözték, a testvéréhez menekült.
Az látta rajta a véres zakót és kétségbeesett arcát, s ezt mondta
neki: - Vesd le ezt a ruhát, vedd fel az enyémet a szekrényből,
és bújj el! – Ő pedig magára vette a testvére véres ruháját, és
mire az üldözők odaértek, már abban találták. Elvitték és
halálra ítélték. Utolsó kívánsága az volt, hogy levelet írhasson
a testvérének. A levél így szólt: „Engem holnap kivégeznek a
te véres ruhádban. Te élj ezentúl egészen más életet az én tiszta
ruhámban!”
Ez történt nagypénteken a Golgotán. Jézus magára vette a
mi véres ruhánkat és elszenvedte a mi halálos ítéletünket.
Mivel Isten ezt az ítéletet nem hajtja végre kétszer, aki ezt
hiszi, az új életben járhat Jézus tiszta ruhájában.
A Szentírás határozottan tanítja: véres ruhánkat, bűnös
természetünket mi magunktól semmi módon nem tudjuk
megtisztítani. Az ember sem jó cselekedetekkel, sem elmélkedéssel, semmilyen erőfeszítéssel nem tud a bűnétől szabadulni.
Mint ahogyan a mocsárban süllyedő sem tudja önmagát saját
hajánál fogva kirántani. Ezért elvetünk minden olyan vallási
vagy filozófiai elképzelést, ami az önmegváltást lehetségesnek
tartja (hinduizmus, buddhizmus, antropozófia stb.). Egyedül
Krisztus vérében tudjuk megfehéríteni szennyes ruhánkat.
A mennyei trónus előtt János azokat látta, „akik a nagy
nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették
a Bárány vérében” (Jel 7, 14).
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Igei üzenet

„Mikor arra a helyre értek, amelyet Koponya helynek hívtak, keresztre feszítették Őt, és a
gonosztevőket: az egyiket jobb, a másikat bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss
meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek” (Lk 23, 33-34)
Egyedülálló ima ez. Jézus akkor mondta, amikor a római
katonák közömbös, kéjes kegyetlenséggel verték a szegeket a
kezébe. Valóban nem tudták, mit tesznek. Nem tudták, hogy az,
akit keresztre feszítenek, emberi testbe öltözött Isten, aki által és
akire nézve teremtetett minden. Nem tudták, hogy az a gyilkosság,
amelyet ők akkor parancsra végrehajtanak, a mindenható Isten
előtt bemutatott önkéntes engesztelő áldozat az egész világ
bűnéért, az övékéért is. Vak és tudatlan volt Kajafás főpap is, aki
féltékeny gyűlöletből kitervelte és levezényelte a nagypénteki
eseményeket. Különös, hogy a pogány Pilátus sejtett meg
valamit Jézus lényének különlegességéből, de ő is gyáva volt
vállalni Őt. A tanítványok is csak később, a feltámadása után értették meg Jézus halálának titkát, noha Jézus
többször jelezte, hogy meg kell halnia, mert „ha a búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal,
sokszoros termést hoz” (Jn 12, 25).
Kérdés: ki feszítette Jézust a keresztre? A katonák? A zsidók? Igen, ők, de a lényeg mégis az, hogy Isten
„adta” Őt a keresztre, hogy „aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3, 16). Ő „adta
önmagát a bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból” (Gal 1,4). Péter azt mondta
pünkösd napján az őt hallgató tömegnek: „Úrrá és Krisztussá tette Őt az Isten, akit ti keresztre feszítettetek”
(ApCsel 2, 36). Azok tértek meg pünkösd napján, akik ezt elismerték, és bűnbánatban összetörve elfogadták
a kereszt által szerzett bocsánatot.
Az Atya meghallgatta Fiának kereszten mondott imáját. Jézus Krisztus haláláért megbocsátotta a katonáknak
és minden embernek az összes bűnét! Bűne miatt senkinek sem kell elkárhoznia! „De hogyan menekülünk
meg, ha nem törődünk ily nagy üdvösséggel?” – kérdezi az Ige (Zsid 2,3). A hitetlenség és a közömbös elutasítás miatt kárhoznak el az emberek. Azért, mert nem hisznek Jézus bűntörlő áldozatában. Jézus így mondta:
„ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben” (Jn 8, 24). Tehát nem azért halnak meg az emberek a bűneikben, vagyis jutnak kárhozatra, mert bűnöket követtek el, hanem azért, mert nem hisznek Jézus
Krisztusban, Isten Fiában. Az elfogadott kegyelem az új élet, a visszautasított kegyelem az ítélet. Hogy
megy az, hogy higgyek? – kérdezte valaki. „A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által”
(Róm 10, 17). Ha hallgatod, olvasod Krisztus beszédét, ha igazán szomjazol rá, megtalálod! (Sz-S.G.)

Feltámadt!
A feltámadás: hit-igazság

Csak azt nem tudjuk, hogy hogyan támadt fel Jézus. Ezt nem tudta megfigyelni senki, mint
ahogyan Isten nagy tetteit – pl. a teremtést – nem lesheti meg az ember. Egyetlen lehetősége
van: hinni Isten Igéjének és hinni a tényeknek. A hitetlenség azonban nagy erő, ami megköti az
embert. Az asszonyok újságolták a tanítványoknak – azok nem hitték. A tíz tanítvány Tamásnak
– ő sem hitte.
Mi győzte meg őket? A köztük megjelenő Krisztus. A feltámadás legfőbb bizonyítéka maga a
Feltámadott – azóta is. Aki találkozik vele, tanítványává lesz, és valóban vele él, az bizonyos lesz
abban, hogy Ő valóban él. Így történt ez Tamással is, Pállal is, és Jézus sok mai tanítványával is.
Mert vele ma is lehet találkozni. Ahol ketten vagy hárman az Ő nevében jönnek össze, ahol az
Ő Igéjét hittel hirdetik és hittel hallgatják, Ő valóságosan jelen van, és ugyanúgy átformálja az
emberek életét, mint akkor.
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Egy édes titkom van nekem.
Fénnyel betölti életem,
mosolyra nyitja számat:
a Megváltó feltámadt!

Velem van nappal, éjjelen.
Mindig velem, mindig velem.
Az úton Ő vezérel
oltalmazó kezével.

Nem, nem maradt a sír ölén.
Ujjongok az örömtől én,
hisz nem vagyok már árva.
Nincs többé sírba zárva.

Virágok, illatozzatok!
Húsvéti, tiszta fény ragyog,
elűzve minden árnyat:
a Megváltó feltámadt!
(Túrmezei Erzsébet)
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AMI VOLT…

bizonyság tétel

Az Ige megmelegíti a szívemet

Egy fiatal lány szemmel láthatóan elmerülve egy kis könyv olvasásában egy
gyümölcsös elárusítóhelynél üldögélt. Egy úr megállt, hogy gyümölcsöt
vegyen és megkérdezte, hogy mit olvas olyan nagy érdeklődéssel. Kissé
szégyenlősen válaszolt a lány: - Isten szavát, Uram.
De a férfi kételkedő ember volt, azt kérdezte tehát: - Ki mondta Önnek, hogy
a Biblia Isten szava?
A lány gyermekes egyszerűséggel válaszolta: - Isten maga.
- Isten? Lehetetlen! Hogyan mondta? Sohasem látta, sohasem beszélt vele!
Hogyan mondhatta volna?
A lány zavarba jött, néhány pillanatig csendben volt. Azután felnézett és
tiszteletteljesen azt mondta: - Uram, ki mondta Önnek, hogy van egy Nap
ott fenn az égen?
- Ki mondta nekem? Senki. Nincs szükségem arra, hogy valaki mondja.
A Nap saját maga beszél erről. Felmelegít engem. Szeretem a fényét.
A lány komolyan válaszolta: - Helyesen mondta, uram. Én a Bibliát olvasom,
az felmelegíti a szívemet. Világosságot ad. Szeretem a fényét és a melegét.
Senki más, csak Isten tudja adni ezt a fényt és meleget, amelyet én kapok
ebből a könyvből.
A férfi megdöbbenve a lány egyszerű hitén, csendesen továbbment.
„A Szentírásban
található igazság
soha nem tesz
boldoggá minket,
amíg
az
a
szívünkben élő
igazsággá nem
változik.”
„A
keresztyén
iskolák megtaníthatnak arra, hogy
mit kell higgyen az ember, de csak Krisztus iskolája tanítja
meg, hogyan higgyünk valóban!” – Spurgeon (angol
baptista prédikátor, 1834 – 1892))
„Akkor összeállottunk néhányan magyarok és azt
mondtuk: Krisztus az alap, melyen megállhatunk és
szeretet a lánc, mely összeköt minden emberrel a földön, és
nincsen más alap, és nincsen más kötelék. És elhatároztuk,
hogy erre az alapra építjük föl népünk jövendőjének
templomát, és ezzel a láthatatlan lánccal fonjuk össze
egyetlen családdá a magyart. Mert ez a mi hivatásunk és
feladatunk a földön.” – Wass Albert (erdélyi magyar író,
1908-1998)
„Ne félj semmitől, és ne búsulj. Csak a bűnbánat ne apadjon
ki belőled – akkor az Isten mindent megbocsát. Nincs
és nem is lehet olyan bűn az egész világon, amelyet
meg nem bocsátana az ÚR, hogyha szívből megbánják.
Hidd el, hogy az Isten úgy szeret, ahogy el sem tudod
képzelni. Ha megbánod bűnödet, akkor szeretni is tudsz. Ha
pedig szeretsz, akkor már az Istené vagy.” – Dosztojevszkij
(orosz író, 1821 – 1881)
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NAGY EMBEREK GONDOLATAIBÓL

„Egy
gramm
jó példa többet
ér egy mázsa
szónál”. – Szalézi
Szent
Ferenc
(francia szerzetes,
1567 – 1622)

„Ha az embert
olyannak vesszük,
amilyen, roszszabbá tesszük. De ha olyannak vesszük, amilyennek lennie
kellene, azzá tesszük, amivé lehet.” – J.W.Goethe (német
író, 1749 – 1832)
„Az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy
gondolkozzék. Ebben rejlik minden méltósága és
minden érdeme. Egyetlen kötelessége az, hogy helyesen
gondolkozzék. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, a
Teremtőjén és a rendeltetésén kezdje a gondolkodást.
Mármost min jár az emberek esze? Ezen soha, hanem a
táncoláson, danoláson, versíráson, királyi cím elnyerésén,
anélkül, hogy valaha is elgondolkodnának rajta, mit jelent
királynak, és mit jelent embernek lenni.” – Blaise Pascal
(francia matematikus, 1623 – 1662)
„A hit nem érzelmi lelkesültség, hanem eredendően új
belső mozdulás, amelynek
egyszerre vagyok alanya és
tárgya, szemlélője és aktív
részese, minőségi ugrása
egész valómnak, új idő, új
hely, tehát új ember. A hit
nem emberi, hanem isteni
gondolkodásmód. A homo
sapiens logikájához semmi
köze. Tapasztalatom szerint
olyan létra felfelé, mint Jákób
lajtorjája, amelyen nem kell
mászni. Mintha felfedeznénk
egy másik dimenziót, amely mégsem másik, mert itt van,
s az előző pillanatban is itt volt. Hasonlatszerűen: a hitnek
bizonyos tere és levegője van. Ahol a hit kezdődik, ott véget
érnek a szavak. Olyasmi ez, amit elmondani nem lehet,
sem kitalálni. Alighanem az Úr Isten egyik legirgalmasabb
gondolata volt a hitet arra a polcra helyezni, amit az okosok
nem érhetnek el, de a sikebókák, a halálra szánt kétségbeesettek szinte ingyen, a legkisebb fáradozás nélkül.” – Kornis
Mihály (mai magyar író)
„Az Isten jelenlétében eltöltött 10 perc alatt többet gyarapodunk a kegyelemben, mint a nélküle töltött 10 esztendő
alatt.”– Spurgeon

A karácsonyt megelőző advent-vasárnapokon konfirmandus ifjaink és hittanos gyermekeink versekkel, énekekkel
és hangszeres zenével köszöntötték az értünk született
Megváltót. Képünk 2018. december 16-án a 3. osztályos hittanos gyermekek előadásán készült. Felkészítő
tanáruk: Turucz Tünde hittanoktató.

Mint évek óta mindig, idén is január harmadik hetében
tartottuk az Ökumenikus Imahetet. Hat este, hat
templomban, hét lelkipásztor és Kőbánya különböző
felekezetű Krisztus-hívő népe gyülekezett össze közös
éneklésre, imádságra. A kép 2019. január 21-én készült
az evangélikus templomban.

Bibliavasárnap és Kőbányai Mesterdalnokok Versenye
– gyülekezetünkben évek óta összetartozik e kettő.
Március első vasárnapján immáron 16. alkalommal
rendeztük meg a Mesterdalnokok Versenyét, amely
tulajdonképpen nem is verseny a szó szoros értelmében,
hanem szívesen éneklő atyafiak vidám együttléte, ahol
mindenki nyertes: a lelki feltöltődés, a testvéri közösség
és a közös élmény nyertese.

A megüresedett gondnoki tisztségre két jelöltet állított a
Presbitérium. Közülük a 2019. január 27-én megtartott
Egyházközségi Közgyűlésen titkos szavazással választottak
a gyülekezeti tagok. Sőtér Ilona kapott több szavazatot,
így ő lett gyülekezetünk új gondnoka. Képünk február
17-én a gondnoki eskütételen készült. „Esküt tettünk ,
hogy Isten törvénye szerint élünk” (Neh 10, 30)

2018 október első vasárnapjától 21 héten át tartott a vasárnap esti orgona-vesperás sorozatunk. Minden alkalommal
szebbnél szebb muzsikában gyönyörködhettünk, s mellette hirdettetett Isten szent Igéje is. Különleges élményben volt
részünk január 20-án, amikor Németh Zsuzsa és Németh Sándor négykezes orgonaműveket játszottak (bal oldali képen).
Johann Sebastian Bach márciusi születésnapjához közeledve pedig csupa Bach-műveket adott elő Nagy Judit (fuvolán),
Sándor László (hegedűn) és Gurgel Fanni (csellón)(jobb oldali képen).
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HÍVOGATÓ

IRODALMI VERSENY
2019. április 28-án (vasárnap) 16 órakor

Na g y r a é r t é k e l t
munkásságának
középpontjában
az
új,
népies
jellegű gyermekirodalom
megteremtése
állt.
Meggyőző érvelése
mindig időszerű:
Benedek Elek 1859 – 1929 „valamint a házat
alulról kezdik építeni, azonképpen a magyar
irodalom olvasóközönségének nevelését is alul,
a gyermekeknél kell kezdeni”. Székelyföldi író,
mesélő és népköltészetgyűjtő, Kisbaconban
született, a Székelyudvarhelyi Református Kollégium diákja volt. „Elek apó” sokoldalú és gazdag
munkásságának jelentősége az, hogy az ifjúságnak
adott „egy csodálatos zengésű, ép, tiszta magyar
nyelvet”. Sírján ez a négysoros olvasható:
Jézus tanítványa voltam,
Gyermekekhez lehajoltam,
A szívemhez felemeltem,
Szeretetre így neveltem.

2019 tavaszán is megrendezzük gyülekezetünkben a már
hagyományossá vált irodalmi versenyt. Idén Benedek Elek
„a nagy mesemondó” születésének 160., halálának 90.
évfordulója alkalmából

MESEMONDÓ VERSENYRE

hívogatunk mindenkit – életkortól függetlenül.
Három kategóriában várjuk a jelentkezőket:
- általános iskola alsó tagozatos tanulói
- általános iskola felső tagozatos tanulói
- középiskolások és felnőttek, korhatár nélkül!
A jelentkezőknek egy szabadon választott mesét kell
elmondani (elmesélni!) a három
tagú zsűri előtt.
A résztvevők értékes ajándékokban részesülnek.
Jelentkezési határidő:
2019. április 15.

NYÁRI BIBLIAI TÁBOR

2019. július 1-től 6-ig (hétfőtől szombatig)
Balatonföldváron

Idén is megtartjuk nagysikerű nyári bibliai táborunkat a Kőbányai
Református Gyülekezet szervezésében. A hét témája: Kérdések a Bibliában.
Ha szeretnél többet tudni arról, milyen kérdéseket tettek fel a Biblia
emberei Istennek, és fordítva, gyere el!
A Balaton déli partján, közvetlenül a vízparton
található Riviéra Park Hotel 7 hektáros ősfás
parkja kedvező lehetőségeket kínál sportolásra,
játékra és pihenésre – gyermeknek,
felnőttnek, családoknak egyaránt. A bibliai
tanítások, énekes-játékos csoportfoglalkozások mellett vetélkedők
(hétpróba, „saláta”, rókavadászat) is lesznek. Kézműves foglalkozásokon
és sportversenyeken (foci, ping-pong, vízilabda, úszás, röplabda)

tetszés szerint lehet részt venni.
Az utazás autóbusszal történik. Indulás: július 1-én (hétfőn) 9 órakor az Ihász u. 15. szám elől. Érkezés
július 6-án (szombaton) 16 órakor ugyanide. A tábor költsége: 35.000.-Ft/ fő (ebben benne van az útiköltség,
napi 3-szori étkezés, szállás, Idegenforgalmi Adó). Ha egy családból többen jönnek, akkor minden további
25.000.-Ft. Jelentkezni 10.000.-Ft előleg befizetésével május 15-ig a hittanoktatóknál vagy a Lelkészi
Hivatalban lehet.
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AMI LESZ 2019-ben
„Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében” (Zsolt 149, 1)
Az állandó alkalmainkon kívűl a következő ünnepi programokra hívogatjuk a kedves Testvéreket:

március 10-én böjt 1. vasárnapja, Bibliavasárnap
március 24-én vendégeink a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium diákjai és tanárai.
április 4. (csütörtök) egyházlátogatás. Istentisztelet 18 órakor.
április 14. virágvasárnap, felnőttek konfirmációja
április 15 – 19. nagyheti bűnbánati alkalmak
április 18. Nagycsütörtök 18 órakor úri szent vacsora
április 19. Nagypéntek 10 órakor istentisztelet, 18 órakor Passió
április 21-22. Húsvét – Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe
április 28. Irodalmi Verseny
május 5. Anyák napja
május 11. (szombat) 16 órától Kőbányai Kórusok Találkozója
május 19. konfirmáció vasárnapja
május 30. mennybemenetel ünnepe
június 9-10. Pünkösd – Szentlélek kitöltésének ünnepe
június 16. Szentháromság vasárnapja. Tanévzáró istentisztelet
június 22. (szombat) presbitercsaládok találkozója
július 1 -6. bibliai tábor Balatonföldváron
július 15 – 18. ifjúsági tábor a Tisza-tó partján
augusztus 25. új kenyérért való hálaadás
szeptember 1. tanévnyitó istentisztelet
szeptember 8. 16 órakor hálaadó istentisztelet
október 19. (szombat) Szüreti Bál
október 29 – 31. Kálvin Napok
október 31. Reformáció ünnepe
november 1. Gyászolók istentisztelete
december 1. advent 1. vasárnapja. Adventi szeretetvendégség
december 3., 10., 17. (kedd) Koszorúcska ének-estek a Kisteremben
december 24. 17 órakor szentesti ünnepi istentisztelet
december 25-26. Karácsony – Krisztus Urunk születésének ünnepe
december 31. óévi istentisztelet
TÁ J ÉK O ZTA TÓ
Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy gyülekezetünkben a Presbitérium határozata szerintaz egyházfenntartói
járulék (ajánlott) összege 2019. évben 8000.-Ft/ fő. Hangsúlyozzuk, hogy ez ajánlott összeg, vagyis akinek
megterhelő, fizethet kevesebbet, vagy akár több részletben is, aki pedig megteheti és szívét Isten arra indítja, adhat
többet is. Talán nem mindenki tudja, hogy gyülekezetünk önfenntartó, ami azt jelenti, hogy nem kapunk állami támogatást,
minden kiadásunkat a gyülekezeti tagok(persely) adományaiból és az egyházfenntartói járulékokból kell kiegyenlíteni.
Az a felnőtt református egyháztag, aki az egyházfenntartói járulékot akár személyesen a Lelkészi Hivatalban, akár
postai úton (sárga csekken) befizeti, annak neve bekerül a Választói Névjegyzékbe, azaz szavazati joga van az esetleges
Egyházközségi Közgyűlésen. Ezenkívül az illető kifejezi azt a szándékát, hogy gyülekezetünkhöz tartozik, és részt vállal
annak anyagi teherhordozásából.
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„Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a
te dicsőséged hajlékának helyét” (Zsoltárok 26, 8)

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
t

vasárnap fél 9 és 10 istentisztelet

t

vasárnap 17 órakor (áprilistól 18 órakor) esti istentisztelet

t

vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet

t

kedden 17 órakor (áprilistól 18 órakor) bibliaóra a Kisteremben

t

szerdán 15 órakor istentisztelet a Szivárvány Idősek Otthona
emeleti kápolnájában

t

csütörtökön 17 órakor (áprilistól 18 órakor) imaóra a Kisteremben

t

minden hónap első csütörtökén 18 órakor presbiterek órája

t

minden hónap utolsó vasárnapján 10 órakor úrvacsoraosztás

t

pénteken 10 órától Baba-mama kör a Kisteremben

t

konfirmációi előkészítő szombatonként 14 órától a Kisteremben

t

ifjúsági foglalkozás szombatonként 15 órától a Názáretben

t

énekkari próba vasárnap a délelőtti istentisztelet után a Nagyteremben

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 - 2019. március
A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség tudósítója
Megjelenik negyedévente
Felelős szerkesztő: Szilágyi-Sándor Gabriella lelkipásztor
Nyomdai munka: SZELKER Nyomda
E lap előfizetési díja vagy példányonkénti ára: tetszés szerinti adomány.

