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Az advent „eljövetelt” jelent, Jézus eljövetelét. Mi Őt várjuk! Ezért az adventi
idő négy teljes hete várakozással telik. Évről évre eljön Karácsony, miért várjuk
mégis? Három adventről beszélhetünk:
1. Advent lényege, hogy az ember Isten ígéreteire tekint. Isten
ígéretei mind igazak és ámenek. Erről beszél az egész Ószövetség.
Isten első és legnagyobb ígérete: Jézus Krisztus, akinek eljövetelét
már a Szentírás legelején olvassuk, mert Ő lesz az „asszony utóda,
aki a kígyó fejét tapossa” (1Móz 3, 15), azaz legyőzi ősellenségünket.
Az Ószövetségben minden Őreá vonatkozik, a próféták mind Őt
jövendölik, Őt várja mindenki sóvárogva: a kiválasztott nép, az egyes
emberek, felkent királyok várják a megígért Üdvözítőt.
Isten ma élő, újszövetségi népe tudja, hogy ez az ígéret
beteljesedett, ez a váradalom Jézus Krisztusban valóra vált. A
zsoltárossal együtt valljuk mi is: „Várva vártam az Urat, és Ő hozzám
hajolt, meghallgatta kiáltásomat”. Az egyetemes üdvvárakozás Krisztussal betelt, amikor eljött, amikor „az Ige testté lett”.
Évszázadokon át sóvárgott az emberiség Szabadító után, várta nemzedékről nemzedékre hihetetlen hittel, - míg végre ott
feküdt egy csendes éjszakán kemény szalmán a kicsiny Gyermek: a Messiás. Megszületett az, akit évszázadok óta vártak!
Objektíve minden megtörtént.
2. De szubjektíve most kezdődik az én megtérésem, az én új életem. Új kezdődik bennem évről évre: újra megszületik
bennem a Krisztus. Megvallom én is, hogy Isten csodálatosan munkálkodott: „kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros
fertőből” (Zsolt 40,3), megváltott bűneim sokaságából, és „sziklára állította lábamat”. Ajkaimra adja az új egyházi év
kezdetén a hálaadás énekét: „sokat tettél értünk, Uram Istenem, csodáiddal és terveiddel. Nincs hozzád hasonló” (Zsolt 40, 6).
A második advent tehát napjainkban van, amikor eljön hozzánk Jézus, nesztelenül, csendben. S ha megnyílt szívvel
hallgatjuk Őt, reménykedő lélekkel, nyitott füllel figyelünk Rá, „betér a szívünk ajtaján”.
3. Adventi reménységünk azonban csak akkor teljes, ha Krisztus második eljövetelére is tekintünk. Az a Krisztus,
aki a világra az idők teljességében eljött, aki az életünkben is hatalmasan munkálkodik, el fog jönni ítélni eleveneket és
holtakat. Eljön az ég felhőin hatalommal és dicsőséggel. Nem úgy, mint először, nem betlehemi kisdedként, hanem
meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték (Jel 1,7).
Mi is várjuk vissza Krisztust, minden nap. Az vigasztal, hogy visszajön. A zsoltáros már ezt is látja: „Örülnek és
örvendeznek benned mindazok, akik téged keresnek. Hadd mondhassák mindig, akik vágyódnak szabadításodra:
Magasztaltassék föl az Úr! Te vagy segítségem, szabadítóm, Ó, Istenem, ne késsél!” (Zsolt 40, 17-18).
Az advent: karácsony-várás, ünnep-várás, de több ennél: Krisztus várása! Boldog az az ember, akit felkészülten talál
majd az a nap. Sz-S. G.

Áldott adventi készülődést és szeretetteljes, szép Karácsonyt kívánunk minden kedves Olvasónknak!
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Igei üzenet

„Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz
előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek
egészen addig a napig, amelyen Noé bement a
bárkába, és nem vettek észre semmit, míg el nem
jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta,
úgy lesz az Emberfiának eljövetele is”
(Mt 24, 38-39)
Amikor Jézus a visszajöveteléről beszél tanítványainak
és vigyázásra inti őket, felhozza példaként Noé napjait,
az özönvíz előzményeit, és hozzáteszi, hogy „nem vettek
észre semmit”. Ez nagyon súlyos megállapítás. Tudjuk, mit
jelent a közlekedésben, ha az autós nem veszi észre az
előtte haladó kerékpárost, vagy az útkereszteződésben a
tilos jelzést. Azt is tudjuk, mit jelent, ha nem veszi észre a
szülő, hogy gyermeke ki-kimaradozik, furcsán viselkedik.
Mindennapi életünkben rengeteg tragédia származhat
abból, ha nem vesszük észre a figyelmeztető jeleket. Sok
emberről elmondhatnánk élete végén: hosszú életet élt, és
közben nem vett észre semmit…
Mit nem vett észre? Isten jeleit, az Ő kereső, mentő
szeretetét, türelmét, aztán saját élete ürességét, lelkének

kielégítetlenségét. De nem vette észre a másik embert
sem, annak terhét, gondját, szenvedését. Gondolatban
fussunk át egy átlagos életet. A gyermek többnyire mindent
megkap, a fiatal sokszor könnyelműen csak a szórakozást
keresi. Később, felnőtt korban jön a munka, a siker hajszolása
minél kevesebb erőfeszítéssel, ha másként nem megy, akár
másokon átgázolva is.
Noé idejét így jellemzi az Ige tömören: ettek, ittak,
házasodtak, élvezték az életet. A jóra azt mondták, hogy
természetes, de ha jött a baj, azért Istent vádolták.
A legtöbb ember sok mindenen átmegy, de valamit
nem vesz észre. Mit? Azt, hogy Valaki áll a dolgok mögött.
Éspedig: Isten, Aki azért tesz mindent, hogy vegyük észre Őt,
halljuk meg kereső hívását. Ismerjük be, hogy nélküle értelmetlen, üres az életünk. Magunkban mindent elrontunk.
Hiába gondoljuk azt, hogy mi már „modern” emberek
vagyunk, megvalósíthatjuk önmagunkat, a bűn elavult
fogalom, ránk már nem vonatkozik, rajtunk nem uralkodhat!
De hát akkor miért a depresszió, az öngyilkosság? Miért
a sok tönkrement házasság, kiégett, szerencsétlen fiatal?
Mert valamit vagy Valakit nem veszünk észre!
Egy evangéliumi képen görnyedt, fáradt, roskatag embert
látunk, amint gereblyével kapirgál a szeméttelepen. Lefelé
néz, guberál. Mellette áll egy fenséges alak, koronát tart a
feje fölé, amelyet felkínál cserébe a gereblyéért. De az ember
nem akar feltekinteni, tovább kotorászik, hátha talál valami
értékeset a szemétben… Lehet, hogy rólad készült ez a kép?
Krisztus ott áll melletted, és felkínálja a bűnbocsánatot, az új
életet, az örök élet koronáját, és te nem veszel észre semmit?

„Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit:
minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé,
a göröngyös simává: és meglátja minden halandó az Isten szabadítását” (Lk 3, 4-6)
Az első, amire Keresztelő János kér bennünket és kérte a pusztai gyülekezetet: „Készítsétek az Úr útját”. Az egymás után meggyújtott
az adventi gyertyák jelzik, hogy itt az ideje! Azonban nem mindegy, hogy mihez kezdünk, mire készülődünk. Az Úr útját készítsük el!
A karácsonyi készülődés alatt nagyon sokan azt értik, hogy kb. december második felében megkezdik a fenyőfa keresést, válogatást,
ajándéktárgyak lázas beszerzését, sütést-főzést – így készülünk a nagy ünnepre. Nem hinném, hogy bárki is úgy érezné, ezzel
valóban az Úr útját készíti elő…Az egyik ismerősöm azt mondta: a karácsonyi készülődéstől nem érek rá karácsonyra készülni.
A háziasszonyok ismerik azt az érzést, hogy mire mindennel elkészülnek, addig ők maguk teljesen kikészülnek…
„tegyétek egyenessé ösvényeit” - mint amikor éjjel nagy hó hullik, reggelre ébredve mindenki lapátolja a háza előtt a havat, hogy
lehessen közlekedni autósnak és gyalogosnak egyaránt. Valahogy ehhez hasonlóan kell bűnbánat során a lelki „hóakadályokat”
megszüntetni.
„minden szakadékot töltsetek fel” - de sok szakadék van közöttünk, embertársak, felebarátok között! De sok szakadék van még
házastársak között is! Két szív között is! A bizalmatlanság, a csalódás, a meg nem értés szakadéka tátong generáció és generáció,
család és család között! Ezeket a szakadékokat tudná feltölteni egy meleg kézszorítás, egy jó szó vagy csak annyi, hogy „Bocsáss meg!”.
„minden hegyet és halmot hordjatok el!” - hegyek és dombok azok, amelyektől nem látjuk egymást, de amelyektől nem látjuk az értünk
született Krisztust sem. Ezek a gőgnek, a büszkeségnek, hatalomvágynak, beképzeltségnek a hegyei-dombjai.
„legyen a göröngyös simává” - hol vannak ezek a göröngyök? Itt benn! Jaj, de göröngyösek tudunk lenni! Lelki göröngyök, lelki görcsök:
kisebbrendűségi érzés, gyűlölet, harag, keserűség, megbántottság, félelem, szorongás. Ezekre gyógyulás csak Jézussal van! Gyógyulás csak
akkor van, ha egyszer életünkben, mondjuk egy ilyen gyertyás adventben komolyan vesszük azt, amit a pusztába kiáltott Keresztelő
János!
„és meglátja minden halandó az Isten szabadítását!” Csak Isten tud szabadítani! Mi nem tudjuk egymást megszabadítani, a tudomány sem,
a technika sem. Csak az élő Isten tudja. Adja a minden kegyelem Istene, hogy meglátszódjék rajtunk az Úr szabadítása!
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MIÉRT VAN KARÁCSONy?

Gondoltunk-e már arra, miért van karácsony?
Miért kellett Isten Fiának emberré lenni? A következő
történet kitűnően példázza a karácsony értelmét.
Élt egy ember, aki nem hitt Istenben és soha nem
titkolta, mit gondol a hitről és az egyházi ünnepekről,
köztük a karácsonyról. Felesége viszont hívő volt és
gyerekeit is Istenbe vetett hitben nevelte, - férje bántó
megjegyzései ellenére. Egy havas karácsony estén a
feleség és a gyerekek a falusi gyülekezetbe készülődtek
istentiszteletre. Hívták az apát is, ő persze hallani sem
akart róla. - Ez a történet csak egy mese - mondta miért alacsonyítaná le magát Isten, hogy emberként
jöjjön a Földre? Ez nevetséges! Hogyan hihetnek
ebben ennyien?!
A feleség és a gyerekek így nélküle indultak
útnak. Kint hullott a hó. Később felerősödött a szél
és a hóesésből hóvihar lett. A férfi az ablakon kinézve
csak vakító fehérséget látott. Leült és elégedetten nézte
a kandallóban égő tüzet.
Kis idő múlva egy nagy puffanást hallott odakintről.
Valami nekiment az ablaknak. A hang megismétlődött.
Kinézett. A ház melletti mezőn egy csapat vadludat
látott. Délre igyekezhettek a hideg elől, de a hóvihar
miatt eltévedtek és végül a farmon kötöttek ki.
Ijedten csapkodtak szárnyaikkal, körbe-körbe repkedve,
vakon és céltalanul. Bizonyára némelyik nekirepült az
ablaknak, ezt hallhatta az imént.
A férfi megsajnálta a madarakat és segíteni akart
rajtuk. Gondolta: Az istálló tökéletes hely lenne nekik,
meleg és biztonságos.
Odament az istállóhoz és tágra nyitotta az ajtaját.
Megállt és várt. A ludak azonban csak ide-oda repkedtek
céltalanul és úgy tűnt, egyáltalán nem veszik észre
az istállót, s hogy mit jelenthet az számukra. A férfi
megpróbálta magára terelni a madarak figyelmét,

de ettől csak még jobban megijedtek. Ekkor hozott
egy kis kenyeret, a morzsákat egy csíkban elszórta a
bejáratig. Még mindig nem értették, mit akar. Most már
kezdett elfogyni a türelme. A madarak mögé lopódzott és
megpróbálta az istálló felé terelni őket, de hiába.
Akármit tett, egyszerűen nem tudott célt érni velük.
- Miért nem követnek engem? - töprengett magában
türelmetlenül. – Miért nem értik, hogy jót akarok
nekik? Ha én is lúd lennék, meg tudnám menteni az
életüket! Ekkor eszébe jutott valami. Bement az istállóba
és kihozta egyik saját libáját és óvatosan a vadlúdcsapat
mögé ment vele. Amikor elengedte, saját libája átrepült
a madárcsapaton, egyenesen be a védelmet nyújtó
épületbe. A vadludak egyenként követték.
A férfi megállt és hirtelen eszébe ötlöttek saját szavai:
,,Ha én is lúd lennék, meg tudnám menteni az életüket!”
Azután a feleségére és a köztük lezajlott párbeszédre
gondolt. ,,Miért akarna Isten olyanná válni, mint mi?”
Hirtelen minden világos lett. Pontosan ezt tette Isten.
Mi, emberek úgy bolyongunk, vakon, elveszetten a
halál felé, mint azok a vadludak. Isten olyanná tette a
Fiát, mint mi, hogy megmutassa az utat és megmentsen.
Mikor ezt felismerte, hangos zokogás tört fel belőle.
Térdre esett a friss hóban és elmondta élete első
imáját: - Köszönöm Istenem, hogy emberként eljöttél,
hogy kivezess a viharból! Végre rájött, hogy miről szól a
karácsony és miért jött el Krisztus.
A világmindenség Teremtője annyira szeretett
bennünket, hogy lejött a földre emberi alakban
megmutatni nekünk, hogyan menekülhetünk meg.
És ha hallgatunk Rá, és követjük Őt, akkor nem a
kárhozatra, hanem örök életre megyünk. Pál apostol ezt
így írja: „Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte
Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve,
hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten
fiaivá legyünk”.
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Ami volt...
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Ami volt...

Mindig örvendetes alkalom gyülekezetünk életében, amikor felnőttek keresztelőjére, illetve
konfirmációjára kerül sor. Így volt ez november 10-én is, amikor nyolc testvérünk saját elhatározásából
református hitre tért, és fogadalmat tett Krisztus Urunk követésére.

Augusztus utolsó vasárnapján úrvacsorával egybekötött
hálaadó istentiszteleten nemcsak az új kenyeret köszöntük meg
Gondviselő Istenünknek, hanem azt is, hogy elkészülhetett
az Ihász utca felőli új lépcső, illetve a színes ólomüveg
ablakok is.

Október 27-én nyílt kiállítás presbiterünknek,
Szendrei
László
festőművész-tanárnak
festményeiből a Nagyteremben. A kiállítás január
közepéig megtekinthető. E kép címe: Naplemente.

Jelenleg is tartanak a felújításí munkálatok: a gyülekezeti
terem mellett új konyhát, illetve egy férfi és egy női
mosdót alakítunk ki.

Hálaadó istentiszteletre gyűltünk össze október
27-én. Szloboda József, a Budapest-Északi Református
Egyházmegye esperesének igehirdetése után a
megterített szent asztal vendégei voltunk, majd SzilágyiSándor András lelkipásztor beszámolójából megtudtuk,
milyen hatalmas munkát engedett a mi Urunk elvégezni
a 2019. évben. Ebből a beszámolóból idézünk:
„Amikor két évvel ezelőtt tisztújítás volt, azt mondtam
az újonnan megválasztott presbitereknek és a
gyülekezetnek, hogy az elkövetkezendő hat év nem egy
csendes vizeken történő hajókázás lesz, vagyis nem
lesz viharoktól mentes. Sok olyan előttünk tornyosuló
feladatot láttam már akkor, amikről tudtam, hogy
megoldásra várnak.
Akkor a legnagyobb feladatnak a templomtető
szerkezetének és héjazatának a teljes felújítása tűnt. Nem
tudtuk, honnan rendeli ki az Úr Isten azt az összeget,
amiből ez megvalósulhat.
Az világos volt mindenki előtt, hogy a legsürgősebb
feladat az, hogy a templomot megvédjük a beázásoktól.
Mert egy gyülekezet, egy presbitérium, egy lelkész
életében nem lehet fontosabb dolog annál, mint hogy
Isten háza, hajléka ékesen és szép rendben legyen.
A templom különös hely, mert Isten jelenlétének
a helye. Ezért ezt méltóságban és az első helyen kell
tartani. Aki elmegy mellette, aki felnéz az ég felé mutató
tornyaira, az tudja, hogy ez egy templom. Tudja a hívő,
de tudja a hitetlen ember is. Hogy az egyik embernek
többet jelent, mint a másiknak, az is igaz.
Nekünk, akik vasárnapról vasárnapra ide jövünk, a
legtöbbet jelenti. Itt imádkozunk, itt halljuk Isten hozzánk
szóló üzenetét, itt úrvacsorázunk és életünk minden fontosabb eseménye a templomhoz kötődik. Itt keresztelünk,
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itt konfirmálunk, itt házasodunk,
és itt halljuk Isten vigasztaló szavát is,
amikor valakit elveszítünk. Templom
nélkül puszta a világunk. A templom a
múltunkról és a jelenünkről szól.
Annak idején nem csak azt
láttuk, hogy a templomtetőt javítani
kell és arra a 700nm fémtetőre
villámvédelem is szükséges, hanem
azt is, hogy a templomlépcsők is
megújulásért kiáltanak. Így a tető, a
villámvédelem után a lépcsők felújítása következett. Ezzel egyidőben az
oldalsó szélfogó régi üveg ablakait
míves ólomüvegekre cseréltük. Nem
elhanyagolandó, hogy a templom
érintésvédelme és villanykapcsoló
táblája is megújult.
Mindeközben a gyülekezeti terem
két nagy méretű új bejárati ajtót és két új, hőszigetelt
ablakot kapott. Gyönyörűen megújult az átjáró,
melynek falairól már régóta omlott a vakolat.
Nem maradhatott el a parókia alatti pincehelyiségek
(régi Názáret) folyamatosan nedvesedő falairól a
vakolat leverése és eltávolítása sem. Így most már
száradhatnak az ősi falak.
Jelen pillanatban is folynak munkálatok. Egy házaspár
kezdeményezésére hozzáfogtunk a hátsó két mosdó
felújításához is. Az ő kezdeményezésükhöz csatlakoztak
még néhányan, így megújulhat a gyülekezeti terem
konyhája is.
Neveket és összegeket szándékosan nem említek.
Mindenki maga tudja, és tudja a Mindenható Isten is,
kinek mennyi adománya, fáradsága van az elvégzett és
a folyamatban lévő munkákban.
Hálaadó istentiszteletet jeles évfordulókon, templom,
gyülekezet fennállásának kerek évfordulóin szoktak
tartani. Mi a mai napon azért adunk hálát teremtő,
megtartó Istenünknek, hogy megengedte a Kőbányai
Református Gyülekezetnek, hogy ismét sok alapvető
és fontos feladatot megvalósíthasson! A munkáknak
természetesen nincs vége, még nem fejeztük be, mert
csak egy-két lépést tettünk meg. De Istennek legyen
hála, hogy előbbre léphettünk!
Végezetül
szeretném
megköszönni
minden
gyülekezeti tagnak az anyagi és kétkezi munkával történő
hozzájárulását. Külön köszönet azoknak, akik hétről
hétre fáradhatatlanul azon munkálkodnak, hogy Isten
háza és annak környéke ékes szép rendben legyen.
A 74. zsoltár 2. versével zárom gondolataimat:
„Gondolj gyülekezetedre, amelyet hajdan létrehoztál,
örökségedre, amelyet megváltottál”.
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BIZONYSÁGTÉTEL

„Az Ige testté lett” (Jn 1,14)

„Ember romlandó testébe öltözött az örök Ige” – örvend a
karácsonyi ének a nagy csodán. „Az Ige testté lett”. Ebből
arra is következtethetünk, hogy Jézus attól kezdve egészen
másként tudta megítélni gyengeségeinket. Ő megpróbálta,
hogy mit érezhet a gyenge emberi test, amikor fájdalom,
éhség, hideg és nyomorúság gyötri, sőt maga a halál
közeledik hozzá. Az a jászol Isten prédikációja:
Ne féljetek, egy szemernyivel sem kell nagyobb terhet
hordoznotok, mint amennyit elbírtok, mert itt fönt az
égben tudják, mi az emberi gyöngeség.
Lenn a bányában
Egy bányatulajdonos nagyon sok munkást foglalkoztatott.
Egyik nap a gazdasági igazgató kijelentette, hogy
annyira leesett a vas ára, hogy le kell szállítani a napszámot.
A tulajdonos csak ennyit mondott barátságosan: Légy
szíves, holnap reggel gyere ki velem a bányába. Az
igazgató megjelent, mire tulajdonos azt mondta: tegyél
csak mindent úgy, ahogy én! Vassal tele kocsihoz ment,
elkezdte tolni a rendeltetési helyére. A két férfi talpig csupa
izzadtság és por lett, a második órában úgy fájt a karjuk,
hogy alig bírták, a harmadik órában már egy tagjukat se
tudták mozdítani. A tulajdonos mosolyogva támaszkodott
a falhoz és megkérdezte: No, mit gondolsz, leszállítsuk-e
a napszámot?

„Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak”
(Mk 13, 31)
„És láttam új eget és új földet, mert az első és az első föld elmúlt” –
olvassuk a Jel 21,1-ben. „A világ elmúlik, és annak kívánsága” – tanítja
János apostol (1Jn 2, 17). Gondolkoztál-e már azon, kedves Testvérem,
hogy egyszer minden elmúlik? A te munkád, gondjaid, fáradságod,
örömeid, kudarcaid, minden. És ha eddig csak ezek voltak fontosak
számodra, gondold meg, hogy egyszer mindennek vége. Krisztus beszéde
azonban értékes kincset jelent. Nem múlik el soha. Ezért szükséges, hogy az
Ő beszéde legyen a legjobb barátunk, vezetőnk, napi táplálékunk, világosságunk és vándorbotunk, míg itt vándorlunk e földön örökkévaló célunk felé.
A legjobb társaságban
Egy hegyi pásztor mindennap két tarisznyával indult útjára. Az egyikben kenyere volt, a másikban a Bibliája. Egyik nap egy turista járt arra, éppen amikor
el volt merülve Bibliája olvasásában. Gúnyosan kérdezte tőle, nem unalmas-e
mindig ezeket a régi történeteket olvasni? – „Ó, nem – felelte a pásztor. Hiszen
ilyenkor a legjobb társaságban vagyok, apostolok és próféták társaságában!”
Azt az embert, aki Isten Igéjében él, tiszta mennyei levegő veszi körül, és lelkileg
egészséges, erős lesz. Bölcs meglátásokban, értelemben olyan képesítést nyer,
amilyet sok „művelt” embernél sajnos sokszor nem találunk!

Kőbányai Református Egyházi Élet
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ÜNNEPI ALKALMAINK
„Örülök, amikor ezt mondják nekem: az Úr házába megyünk!” (Zsolt 122, 1)
Az állandó alkalmainkon kívül a következő ünnepi programokra
hívjuk a kedves Testvéreket:

„Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot
teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök
életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent
nekünk” (1Jn 1,2)
Ha nagyon vártunk valakit – talán éveken át messze idegen
földről, - lehet-e nagyobb boldogság, mint a megérkezése,
amikor végre azt mondhatjuk: Itt van! Aludni sem tudunk
az örömtől: újra meg újra fölébreszt. És ezt az egyet
dobogja a szívünk, hirdeti az arcunk ragyogása: Itt van, itt
van! Ilyen a karácsonyi öröm. „Az élet megjelent” – kiáltja
bele János apostol a világba. „az Atyánál volt, most pedig
megjelent nekünk”. Ezt zengik-zúgják ünnepi szavukkal a
harangok. Ezt énekli a keresztyénség: „Eljött már, akit az
atyák rég vártak”. Eljött! Itt van! Nincs más hátra, mint
boldogan szélesre tárni előtte a laput: az Élet előtt, aki az
Atyánál volt és megjelent nekünk.
Karácsonyi jókívánság
Utolsó előadását tartotta karácsony előtt az egyetem
öreg professzora. Szavait így fejezte be: „És most, kedves
hallgatóim, jó vakációt, boldog ünnepeket kívánok mindnyájuknak. És még egyet. A legtöbben otthon töltik a
karácsonyt szeretteik körében. Ne mulasszák el, kérem,
hogy az ünnepek mozgalmas napjaiban néhány csendes
percet szakítsanak maguknak. És akkor gondolkodjanak
el a nagy csodán, hogy az ég és föld Teremtője kicsiny
gyermekké lett a betlehemi istállóban, hogy megváltson
bennünket!” Évek teltek el azóta, de az egyik hallgató
szívében kitörölhetetlen nyomot hagyott ez a karácsonyi
jókívánság.

• december 1-én (advent 1. vasárnapján) 15 órától Adventi szeretetvendégség (közös ének, tea, süti, gyermekeknek tombola) a Nagyteremben
• november 30-án és december 7-én (szombaton) 16 órakor kezdődő
adventi kézműves foglalkozásokon karácsonyi ajándékokat
készíthetünk a Kisteremben
• december 8-án, 15-én és 22-én Zenés Adventi Estékre hívogtunk
mindenkit! Mindhárom vasárnap 17 órakor kezdődik az orgonmuzsikával
gazdagított esti istentisztelet.
• december 3-án, 10-én és 17-én (keddenként) 17 órától
Koszorúcska-estéket tartunk a Kisteremben.
• december 14-én (szombaton) 18 órától hallgathatjuk meg a Canzone
Leánykar és a Pataky Női Kar karácsonyi koncertjét a
templomban. Vezényel: Fazekas Ágnes
• december 22-én (advent 4. vasárnapján) a 10 órakor kezdődő istentiszteleten a konfirmandusaink karácsonyi előadással köszöntik az értünk
született Megváltót.
• december 24-én (szenteste) 17 órakor tartunk ünnepi
istentiszteletet. Orgonán játszik: Kántor Zsolt, trombitán közreműködik:
Csizmadia Sándor
• december 25-én és 26-án fél 9, 10 és 17 órakor tartunk karácsonyi
istentiszteletet. Az Úr szent asztalát az ünnep 1. napján fél 9-kor és
10 órakor terítjük meg, az ünnep 2. napján csak 10 órakor.
• december 31-én (kedden) 17 órakor tartunk óévi istentiszteletet
• 2020. január 1-én (szerdán) 10 órakor újévi istentiszteleten kérjük
Isten kegyelmét, áldását az új esztendőnkre.

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 esti istentisztelet

t

vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet

t

kedden 17 órakor bibliaóra a Kisteremben

t

szerdán 15 órakor istentisztelet a Szivárvány Idősek Otthona
emeleti kápolnájában

t

csütörtökön 17 órakor imaóra a Kisteremben

t

minden hónap első csütörtökén 18 órakor presbiterek órája

t

minden hónap utolsó vasárnapján 10 órakor úrvacsoraosztás

t

konfirmációi előkészítő: szombaton 14 órától a Kisteremben

t

ifjúsági óra: szombaton 15 órától a Názáretben

t

Baba-Mama kör: kéthetente szerdán 10 órától a Kisteremben

t

énekkari próba: vasárnap a délelőtti istentisztelet után

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. november
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.

