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Adventi világosság

Az adventi koszorún a gyertya a várakozás jelképe. Arra emlékeztet minket,
hogy várjuk Jézus Krisztus eljövetelét. Régen az emberek petróleumlámpával és
gyertyával világítottak. Esténként gyertyafény mellett várták haza azt a családtagot,
aki még nem volt otthon. Így lett a gyertya a várakozás jelképe.
Adventben a gyertya világossága arra hívja fel a figyelmünket, hogy karácsonykor maga a Világ Világossága kér bebocsátást az életünkbe azért, hogy fényével
utat mutasson nekünk az élet útvesztőjében.
A Bibliából tudhatjuk, hogy a világosság Isten jellemzője. János apostol azt írja:
„Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség” (1Jn 1, 5), épp úgy, mint a szeretet
is elválaszthatatlan Istentől, hiszen „Isten szeretet” (1Jn 4, 8).
Világosság nélkül nincs élet. Már a teremtéskor is az volt az első, hogy
az Úr elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Az első teremtési Ige
így szólt: „Legyen világosság! És lett világosság” (1Móz 1, 3) – megadva
ezzel a teremtett világban a Teremtő szándékának alaphangját, hogy
mindenek megértsék: Ő szavában, szándékában, cselekedetében egyaránt
a világosságot akarja.
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Később választott népét éjszaka tűzoszloppal vezette a pusztában, hogy el
ne tévesszék a jó útirányt (2Móz 13, 21). A szent sátorban nem volt szabad
kialudnia a mécsesnek (3Móz 24,1). A pásztoroknak is nagy fényesség
jelezte a Megváltó eljövetelét, hiszen Jézus Krisztus születésével az igazi
világosságot hozta el a földre. Azóta élhet az ember ismét világosságban.
Jézus mondta: „Én vagyok a Világ Világossága: aki engem követ nem jár
sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága” (Jn 8, 12).
Mit jelent ez? Isten az embert az Édenkertbe, világosságba teremtette, ahol Istennel élhetett együtt, mindent helyesen láthatott,
és jó döntéseket tudott hozni. Bizalom, béke, tisztelet, szeretet és öröm jellemezte az életét. Azonban hirtelen sötét lett, mint
amikor elmegy az áram, mert zárlatos lesz valahol a vezeték.A zárlatot az ember Istennel szembeni engedetlensége okozta:
engedett a kísértő csábításának és evett a tiltott gyümölcsből, mert elhitte, hogy élhet Isten nélkül, hogy olyan lehet, mint Isten.
Az engedetlen ember kiűzetett az Édenkertből, és azóta Istentől távol, sötétségben kell élnie. Akkor ismerte meg a szenvedés,
betegség, fájdalom, halál és félelem sötétjét.
Sötétben lenni nem jó, mert nem látunk jól, és könnyen nekimegyünk valaminek, beütjük kezünket, lábunkat. Mert nem látjuk a
helyes utat, rossz irányba megyünk, eltévedünk. Ha félelmetes hangokat hallunk, megijedünk. Igaz, sötétben azt sem látják mások,
ha piszkos a ruhánk, vagy ha rendetlenség van a szobánkban. De ettől még nem jó piszkos ruhában járni és rendetlenségben,
piszokban élni.
A Mindenható nagyon jól tudja ezt. És mivel engedetlenségünk ellenére is szeret minket, nem szeretné, hogy sötétségben
éljünk. Ezért úgy döntött, hogy visszaadja nekünk az igazi világosságot: a Vele való közösségben élés lehetőségét. Ezért küldte
el Egyszülött Fiát, Jézus Krisztust hozzánk. Ő „a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál
árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára” (Lk 1, 78-79).
Aki befogadja Őt a szívébe, annak úgy gyújt fényt az életében, ahogyan az adventi koszorún a gyertyák egymás után
meggyulladnak, és bevilágítják a sötét szobát. Ehhez hasonlóan tesz Isten egyre nagyobb rendet a mi életünkben: megmutatja
a helyes utat, segít jól dönteni, átformál minket az Ő hasonlatosságára. Ha Vele együtt élünk, nem kell többé félnünk semmitől
és senkitől. Hiszen a világosban mindent jól látunk, nem megyünk neki semminek, nem tévedünk el.
Engedjük hát be a Világ Világosságát, Jézus Krisztust a szívünkbe, hogy ne csak örömteli adventünk, hanem boldog életünk is legyen!

BÉKESSÉGGEL ÉS SZERETETTEL TELJES KARÁCSONYT, ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG,
BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!
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IGEI ÜZENET

„Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád
az én irgalmasságomat” (Jer 31,3)

Ebben a kijelentésben benne van a mi Atyánk Istenünk folyton tartó, meg nem szűnő
szeretete, megváltó kegyelme, amely legkézzelfoghatóbban Szent Fia születése napján
mutatkozott meg. Fel tudjuk-e fogni teljes mélységében Istennek ezt az emberi szóval ki
sem fejezhető, bennünket megváltó szeretetét?
Tele vagyunk mindnyájan adventi készülődéssel, de vajon értjük-e igazán, hogy az ünnep
lényege nem az emberi, hanem az isteni szeretet megnyilvánulása?
A keresztyén ember alázatosan és bűnbánattal, hálaadással és a reménység örömével
készülődik advent idején karácsony ünnepére, amikor a mi Urunk kiterjesztette az Ő
irgalmát az egész világra, minden gyermekére, és elküldte az Ő szent Fiát erre a földre,
hogy örök ígérete szerint igazságát betöltve, a bűn halálából megváltsa az embert.
A keresztyén ember számára a karácsony ünnepe boldog hálaadás a kegyelmes Isten előtt,
ugyanakkor nagy figyelmeztetés, hogy elfogadta-e Krisztust Megváltó Urának, Akinek
akarata szerint folytatja az életét. Isten nagy lehetőséget adott az Ő gyermekei számára,
hogy a bűnnek és kárhozatnak hatalmából megszabaduljon – és ez a lehetőség a karácsonyi
kegyelem.
Adventi készülődésünkben Isten örök Igéje megmutatja az utat, mint egykor a bölcseknek
és a pásztoroknak, és elvezet minket is a betlehemi jászolhoz, hogy legyen boldog és
áldott karácsony ünnepünk. Olyan ünnepünk, mely a karácsonyfa kialvó lángja után is
fényessé teszi életünket, mely az ünnep elmúlásával is ünneppé változtatja hétköznapjainkat.
Mert már megértettük és átéreztük, hogy az egész világ számára meghirdetett nagy öröm
forrása az, hogy Isten az Ő véghetetlen szeretetével jött közénk, bűnös gyermekei közé,
hogy ezen a földön békesség és jóakarat legyen. Sz-S.G.

Álmélkodással csudáljuk
Véghetetlen szerelmed,
Ó Isten, ha megvizsgáljuk
Kijelentett kegyelmed.
Ezt száj ki nem mondhatja,
Nyelv nem magyarázhatja.
Mert az emberi nemzetet
Annyira becsülötted,
Hogy Te egyetlen egyedet
Érette elküldötted
Emberi ábrázatban,
Hogy élne gyalázatban.
Ó Isten bölcsességének
Megfoghatatlan titka!
Hozzánk való szerelmének
Mély tengere! – Mily ritka
Ki ezt eszébe venné,
Mélyen szívébe tenné.
Mi azért vígan dicsérünk
Ó, jó Atyánk, tégedet,
Magasztalunk s arra kérünk,
Hogy Te szeretetedet
Gerjesszed fel szívünkben,
Jobban-jobban lelkünkben.
(305. dicséret)

Itt az alkalmas idŐ!
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen,
kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak” (Ef 5, 15-16)
Életünk tűnő évekből, hónapokból és napokból áll – általában így szoktunk tekinteni rá. Pál apostol szavai viszont mást
mondanak: „Használjátok fel jól az alkalmas időt, mert az idők
gonoszak”. Vagy ahogy a veretes Károlink mondja: „Áron is
megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok”.
Eszerint tehát a mi életünk alkalmak láncolatából áll.
Attól kezdve, hogy öntudatosan kezdünk élni és öntudatos
egyéniséggé válunk, egész életünk az egymás után következő
alkalmak sorozata, láncolata. Ezekkel az alkalmakkal azután
vagy élünk vagy nem élünk, esetleg visszaélünk… És a napok
gonoszak. Nem azért, mert „gonosz a világ”, mert „bűnös
a világ”. Nehogy valaki arra gondoljon most sóhajtozva:
„Jaj, bizony, gonoszok a napok, gonosz napokban, gonosz
világban élünk!” Nem! A napok azért gonoszok, mert elmúlnak. Velük együtt az alkalmak is elszaladnak, elmúlnak. Amit
ma délután öt órakor meg kellett volna tennem, de elmulasztottam, azt talán már soha többé nem tehetem meg! Mert este
kilenc órakor már azt kell tennem, amit a kilenc óra alkalma nyújt.
Ha délután öt órakor szomorú valaki mellettem – akkor kell
megpróbálnom vigasztalni, erősíteni, bátorítani, talán segíteni
rajta, valami terhet levenni róla. Nem később, és nem máskor!
Figyelem a másik embert, különösen azokat, akikkel
együtt élek. Figyelem: milyen kedve van, mire van szüksége,

mi a gyöngéje, mire érzékeny, miért szokott megsértődni…
Figyelem, mi az, amit nem szeret, és mi az, ami örömöt
okoz neki.
Ez a figyelem! És ha alkalmam van arra, hogy segíthetek,
hogy oda kell lépnem valakihez – akkor ezt az alkalmat „áron
is” megveszem! Még akkor is, ha pénzembe, időmbe kerül.
Áron is vegyük meg az alkalmakat! Például ha valakinek a
melléállásunkra, segítségünkre, ránk van szüksége. Talán csak
az kell neki, hogy leülj mellé, átfogd a vállát, ott ülj mellette
egy negyedórát – és esetleg ne szólj hozzá egy szót se…
Mert van úgy, hogy valakinek csak ennyire van szüksége,
de életbe vágóan. Vagy csak annyira, hogy meglátogasd,
bekopogj hozzá és megkérdezd tőle: Hogy vagy?
Ez a figyelem! Te is tudod, milyen csodákat tud tenni
néha egy pici csokor ibolya, egy apró ajándék, egy dicséret,
egy kellő időben mondott buzdítás…
Mindez – szó szerint véve – még nem evangélium.
Jézus nevéről esetleg még egy szó sincs benne. De miért fontos,
hogy ezeket az alkalmakat megragadjuk? Azért, mert a figyelem
és a tapintat utat készít Krisztus számára annak az embernek
a szívéhez, akivel szemben figyelmes vagyok.
(részlet Gyökössy Endre: Adventi utaink című írásából)
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Az ajándékozás ünnepe
A karácsonyt szokták úgy is emlegetni, hogy az a szeretet ünnepe,
meg úgy is, hogy az a család ünnepe. Mások – erős hangsúlyeltolódással – a fenyőfa ünnepét ülik. És van még egy megnevezés: karácsony az ajándékozás ünnepe. A napkeleti bölcsek,
akik ajándékot hoztak a jászolban fekvő kisdednek, „találták fel”
a karácsonyi ajándékozást. Bölcsek lévén nem kétséges, hogy
az ajándékaik is bölcs választások voltak: „leborulva imádták a
Gyermeket, kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki:
aranyat, tömjént és mirhát” (Mt 2,11).
Miért éppen ezeket? És egyáltalán mit
jelent ez a 3 ajándék? Talán azt gondoljuk:
nekem nincs se aranyam, se tömjénem,
se mirhám, mit adjak én Jézusnak? Nos,
ennek a 3 ajándéknak jelképes jelentése
is van!
1./ Az arany a Szentírásban a HIT
képe. Az igazi hit hasonlít a tűzben megpróbált aranyhoz. Tehát a legnagyobb,
legértékesebb ajándék Jézus számára az
én szívem hite, az, hogy hiszek Őbenne.
Mindenki hihet az Úr Jézusban. Már a
kicsi gyermek is megértheti, hogy Isten Jézust értünk küldte
erre a földre. Szabadítónak küldte, hogy kiszabadítson minket
minden bajunk és nyomorúságunk fő okából: a bűn és halál
hatalmából.
Hinni azt jelenti, hogy rábízom magam. Rábízom az életemet,
a családomat, szeretteimet, jelenemet és jövendőmet, a bánatomat. És egyszerre kimondhatatlan öröm tölti el a szívemet,
mert tudom, hiszem, hogy minden pillanatban van Segítőm,
van Oltalmam, van Tanácsadóm! Neki mindent elmondhatok
bizalommal, és Ő meghallgat. Nem nevet ki, nem utál meg,
hanem szeretetével körülölel és választ ad. Ilyen bizalmas
kapcsolatot jelent a hit Jézus Krisztussal.
Hozd hát az aranyadat! Az legyen a te aranyad, hogy hiszel
a Megváltó Jézus Krisztusban! Ez lesz a legértékesebb ajándék.
2./ A bölcsek másik ajándéka a jóillatú tömjén volt. A tömjén
a Szentírásban az IMÁDSÁGnak a képe. Amiképpen a tömjén
jó illata felszáll a magasba, úgy száll fel Istenhez a mi imádságunk szava is.

Milyen nagy lehetőségünk az, hogy imádkozhatunk, és tudhatjuk: Ő meghallgatja imádságunk szavát!
De ne csak akkor imádkozzunk, amikor nagy bajban vagyunk!
Sokkal kedvesebb Istennek, amikor hálaadó imádságot mondunk, vagyis amikor megköszönünk Neki mindent. Ha belegondolunk, mennyi megköszönni valónk van: a családunk,
a mindennapi kenyerünk, az egészségünk, az életünk és még
sorolhatnánk.
Az imádságra azonban időt kell szakítani.
Időt kell szánni az elcsendesedésre!
Milyen jó lenne, ha szenteste minden
családban egybegyűlnének a karácsonyfa
körül, elolvasnák a karácsonyi történetet,
elénekelnék a szép énekeket, és utána
mindenki hálaadó imádságban megköszönné a megköszönnivalókat, legfőképpen pedig a Legnagyobb Ajándékot,
Jézus Krisztust, Akit nékünk ajándékozott Isten.
3./ Az arany és a tömjén mellett
a mirha volt a bölcsek harmadik ajándéka. A mirha egy keserű növény, és
a SZENVEDÉSt jelképezi. Bizony talált ez Jézushoz, talált
Máriához és talál hozzánk is. Hiszen a szenvedés elkerülhetetlen
az emberi életben. Jézus azért született, hogy szenvedjen – a mi
bűneink miatt, és hogy kereszthalálával megváltson minket.
Mária is szenvedett, hiszen nemsokára menekülniük kell
Heródes haragja elől. És azután is sokat szenvedett, mert nem
mindig értette Jézust. Végig kellett néznie a kereszt alatt Fia
keserves halálát. De végre megértette, hogy nem volt hiábavaló
az Ő szenvedése. Jézus feltámadásakor értette meg, hogy
mindennek így kellett lennie.
Máriát Isten nagy feladatra választotta ki. De nekünk is nagy
feladatot ad: azt, hogy Jézus élete legyen láthatóvá a mi halandó
testünkben. Úgy éljünk, hogy meglássa rajtunk ez a világ, hogy
mi Jézus tanítványai vagyunk. Ennek része olykor a keserű
szenvedés is.
A napkeleti bölcsek letették ajándékaikat a megszületett Megváltó elé. Hódoljunk mi is és hozzuk ajándékainkat: hitünket,
imádságainkat és Érte való szenvedéseinket! Sz-S.G.

A prédikátor
Egy hideg vasárnapon történt. A templom parkolója hamar
megtelt. Ahogy kiszálltam a kocsimból, arra lettem figyelmes,
hogy a testvérek valamit sugdolóznak, miközben bemennek a
gyülekezetbe. Ahogy közelebb értem, észrevettem egy embert,
amint támaszkodik a templom falának. Már majdnem egészen
lefeküdt, mintha aludna. Egy hosszú, nagyon rongyos viharkabát volt rajta és egy kalap a fejére húzva, hogy már az arcát sem
lehetett látni. Egy kb. 30 éves cipő volt rajta, ami olyan kicsi volt
rá, hogy kilógtak a lábujjai. Gondoltam, hogy hajléktalan és
hogy alszik, így bementem a templom ajtaján. Bent elkezdtünk
beszélgetni. Szóba került a kint fekvő hajléktalan is. Az emberek
csak mosolyogtak és suttogtak, de senki sem volt hajlandó behívni, hogy üljön le. Én sem. Néhány perc múlva elkezdődött
az istentisztelet. Mindenki a prédikátort várta, hogy foglalja

el a helyét, és szóljon az Igéből, amikor kinyílt az ajtó. Bejött a
hajléktalan, fejét lehajtva végigsétált a padok között. Az emberek
zavarban voltak és suttogtak, meg arcokat vágtak. Végigment a
szószékig, ahol aztán levette e kalapját és a kabátját. Elszorult a
szívem. Ott állt a prédikátorunk... ő volt a hajléktalan. Senki sem
szólt egy árva szót sem.
A prédikátor így szólt: “Testvéreim, azt hiszem, nem kell mondanom, hogy miről fogok ma prédikálni.” Elővette a Bibliáját és
felolvasta a Jak 4, 17-et: „Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi:
bűne az annak”. Aztán elkezdett énekelni egy éneket: “Ha tudok
segíteni valakin, amint elmegyek mellette. Ha tudok egy vidám
szót, mi megnevettette. Ha meg tudom mutatni, hogy az ő útja
helytelen, akkor már nem hiábavaló az életem.”
Vajon hiábavaló az én életem?
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AMI VOLT…

Szeptember első szombatján ifjúsági csoportunk vidám,
játékos összejövetellel nyitotta meg az új tanévet. A nyár
végi ragyogó napsütésben szalonnasütésre is lehetőség nyílt
a parókia udvarán. Kőbánya állami iskoláiban 350 gyermek
számára kezdődött meg a 2016/17-es tanévben a református hittan oktatás (a kötelezően választható erkölcstannal szemben). A hittanoktatás szolgálatát végzik: Kalán
Gréta, Petkes-Varga Zsófia, Szilágyi-Sándor András és
Szilágyi-Sándor Gabriella.

Szeptember 18-án koszorúzással egybekötött ünnepi istentiszteleten
emlékeztünk meg Dr. Beretzky Endréről, gyülekezetünk első kurátoráról.

Halottak napja táján ifjainkkal felkerestük és megkoszorúztuk gyülekezetünk egykori lelkipásztorainak sírját az Újköztemetőben. A képen
Török József templomépítő lelkész elhanyagolt sírját tesszük rendbe.

Idén is megrendeztük a Kálvin Napokat október utolsó napjaiban. A gazdag program-sorozatban
szerepelt az Árva Bethlen Kata életét bemutató előadás (bal oldali képen), illetve egy zenés esti istentisztelet a Sztárai Mihály Vegyeskar és a Pax et Bonum Énekkar közös fellépésével (fenti képen).

Október 23-án vasárnapi istentiszteleten ifjaink ünnepi műsorával
emlékeztünk meg az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról.

November 6-án 10 felnőtt testvérünk keresztelkedett meg,
illetve konfirmált.
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AMI VOLT…

A református templomok tornyán csillag és/vagy kakas látható. A csillag azt a
bizonyos betlehemi csillagot jelképezi, mely a kis Jézushoz vezette a bölcseket.
Ma is ez a csillag feladata: Isten imádására templomba hívogatja az embereket.
A kakas, mint az éberség, a hűség, a bűnbánatra való felhívás és az igazhitűség
szimbóluma, mindannyiszor Péter háromszori tagadására figyelmeztet minket:
Ember! Vigyázz! Soha meg ne tagadd Megváltó Uradat! A mi templomunk
tornyáról 10 éve hiányzott a kakas (nem szélkakas!). November 10-én sikerült
daruskocsival visszatenni 35 méter magasba.

e e e e e e e e e f f f f f f f f f

Advent 1. vasárnapján megtartottuk a hagyományos és sokak által kedvelt
Adventi szeretetvendégségünket.

A Szent László téren felállított Betlehemesnél igehirdetéssel
és énekszóval szolgáltunk két lobogó gyertya fénye mellett.

Gyermekeink és ifjaink legnagyobb örömére elkészült a tetőtéri Új Názáret. Novemberben vehették
birtokba a foglalkozások új helyszínét, mely kb. 70 m2 alapterületű és két mellékhelyiséggel ellátott.
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BIZONYSÁGTÉTEL

Mit jelent nekem a Karácsony?
Kilencedik évemben jártam, amikor beköltöztünk az Óhegyen
épült házunkba. Ugyanakkor beköltöztünk a kőbányai
református gyülekezet közösségébe is.
Múltak az évek. Sok kedves emlék – emberek, akikkel jó volt
együtt lenni, igehirdetési alkalmak, ünnepek megszentelése,
kirándulások, és akikkel együtt öregedtünk. Hosszú út áll
mögöttem és kevesen vannak már, akiknek fel lehet tenni
a kérdést: emlékszel még?
Megéltem sok-sok karácsony ünnepet, melyeken a gyülekezet közösségében, majd szeretteim körében örvendeztünk
szívünkben, mert Isten az Ő Szent Fiát adta bűntől való
szabadulásunkra. A legboldogabb karácsonyom igazán akkor
volt, amikor az Úr Jézus már
az én szívemben is szállást vett
és Megváltómként ünnepelhettem. Hálát adva, hogy
kegyelemből végtelen szeretetével hordozta az életemet.
Köszönöm, hogy a Néki
szentelt házba a mai napig
is úgy mehetek, hogy ez a
második otthonom.
A körülöttem élő szeretteim
már elmentek a minden élők
útján, de tudom, hogy Istenem
velem van, mindig velem.
A 2016. év karácsonyán református testvéreimnek és az egész
magyar népnek kívánom, hogy a reménység Istene adjon
mindnyájunknak hit által teljes örömet és békességet.
Deákné Piroska

Jött a levél a messze múltból. Az idők teljességéből.
„Küldöm a Fiamat! A szerelmes Egyetlenemet!”
Ember! Hogy ember legyél végre.
Készülődés, takarítás, tisztálkodás. Méltó fogadtatás.
Adventi várakozás és a beteljesedése: a boldog karácsony.
Ugye! Ismerős ez a „boldog” szó. Boldog születés- és névnapot kívánunk. Boldog húsvétot, karácsonyt. Boldogság kívánás
szokásos ezekben az időkben.
Az Úr Jézus is mondja a Boldogmondásokban: „Boldogok,
akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják” (Mt 5,8).
Milyen nagy dolog meglátni a Teremtő Atyát a földre jött
Fiúban! De ahhoz kell az a tiszta szív, ami feltétele annak,
hogy beleköltözzön az Isten Fia.
Takarítsunk! Tisztogassunk! Tegyük szívünket
méltó lakhelyévé a kedves Vendég befogadására,
hogy ne csak vendége, hanem állandó Lakója is
legyen a szívünknek.
„Várj, ember szíve készen, mert jő a Hős! Az Úr!
Ki üdvösséged lészen!”
Az advent után a drága beteljesedés: a boldog
karácsony!
Megérkezett a világra. Itt van, itt marad, örökre.
A tiszta szív hajlékában. Betölt, szeret, bennem
lakozást vesz, egy életre az enyém. Így vártam
és befogadtam én is 70 évvel ezelőtt, 14 évesen.
„ Azóta Véle járok, szívem csak Érte él”
(Hallelujah 49)
Várd! Ember szíve! Fogadd be!
És akkor – oh mily boldogság – boldog karácsonyod lesz.
Drága Advent után a beteljesedés.
Boldog karácsony!
Kívánom szeretettel: Albertné Anna

MIÉRT SZÜLET TEM?
Mezítelenül születtem – mondja Jézus -, hogy le tudj mondani önmagadról.
Szegényen születtem, hogy megtalálhasd bennem a gazdagságot.
Kicsinynek születtem, hogy te se akarj uralkodni másokon.
Istállóban születtem, hogy megtanulj megszentelni minden helyet.
Barlangban születtem, hogy minden jóakaratú ember közeledhessen hozzám.
Ijesztően gyengének születtem, hogy te sohase félj tőlem.
Fegyver nélkül születtem, hogy bízhass jóságomban.
Szeretetből születtem, hogy sohase kételkedj szeretetemben.
Éjnek idején születtem, hogy elhidd: minden földi valóságot képes vagyok megvilágosítani.
Emberként születtem, hogy sohase szégyelld magad azért, aki vagy.
József fogadott fiaként születtem, hogy megértsd: igazi apa az, aki védelmet, szeretetet nyújt.
Egyszerűségben születtem, hogy te se légy bonyolult.
Megalázottan születtem, hogy képes légy felülmúlni magadban a kevélységet.
Elrejtve születtem, hogy képes légy elkerülni minden magamutogatást.
Gyermekként születtem, hogy megtanulj nyíltnak, bizalommal telinek lenni, mint egy gyermek.
Teérted születtem, hogy mindnyájan együtt térhessünk vissza az Atya házába.
(Lambert Noben)
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AMI LESZ…

Ünnepi alkalmaink

ê december 17-én (szombaton) 17 órától a Pataky Női Kar és a Canzone
Leánykar karácsonyi hangversenyét hallgathatjuk meg templomunkban.
Vezényel: Fazekas Ágnes
ê december 18-án (advent 4. vasárnapján) a 10 órakor kezdődő istentiszteleten az óvodások és 1. osztályosok
karácsonyi műsora
ê december 18-án (advent 4. vasárnapján) 15 órától az iskolások (2-6. osztályosok) karácsonyi műsora a templomban
ê december 24-én (szenteste) 17 órától ünnepi istentisztelet. Orgonán játszik: Varnus Xavér
ê december 25-én és 26-án (Karácsony mindkét napján) fél 9, 10 és 17 órai kezdettel tartunk ünnepi istentiszteleteket. Az Úr szent asztalát I. nap fél 9-kor és 10 órakor, II. nap 10 órakor terítjük meg.
ê december 31-én (szombaton) 17 órakor óévi istentiszteleten adunk hálát Istennek megtartó kegyelméért.
ê január 1-én (vasárnap) fél 9, 10 és 17 órakor újévi istentiszteleteken kérjük Urunk áldását, segítségét a 2017. évre.
ê 2017. január 16. és 21. között Ökumenikus imahét lesz. Az imahét központi Igéje: „Krisztus szeretete szorongat
minket…” (2Kor 5,14-20)
ê Szeretettel ajánljuk kedves Testvéreink figyelmébe az iratterjesztést. A templom főbejáratától balra Deák Tiborné
testvérünknél Bibliák, énekeskönyvek, falinaptárak, Bibliaolvasó Kalauz 2017-re, Református Kalendárium és sok
egyéb keresztyén kiadvány kapható. Nyitva: minden istentisztelet előtt és után.

SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK A KEDVES TESTVÉREKET ÜNNEPI ALKALMAINKRA!
ÁLDOTT ADVENTI KÉSZÜLŐDÉST ÉS BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNUNK MINDENKINEK!
A Budapest-Kőbányai Református Templom 1900-ban épült neogótikus stílusban. Orgonája, mely a jägerndorfi
Rieger-gyár mesterműve, egy évtizeddel később került ide. 26 regiszteres, mintegy 1800 síppal rendelkezik.
Az Antalffy-Zsiross Dezső által tervezett orgona állapota az elmúlt évtizedekben nagyon leromlott, s az 1986-os részleges
felújítás sem volt sikeres, mert nem terjedt ki a szélellátás alapvető problémáira, s a hangszeren belüli zsúfoltságra.
A mostani átépítéssel teljes mértékben megtartjuk az eredeti, csodálatos
hangú sípokat, és ezekhez adódnak majd hozzá azok az új hangszínek,
amelyek az orgonát a teljes orgona-repertoár eljátszására, s így Budapest
egyik legizgalmasabb koncerthangszerévé teszi majd.
Kérjük, adományával támogassa a Kőbányai Református Templom
orgonájának felújítását!
Számlaszámunk: 11710002-20082594 (OTP)
Köszönjük!
TÁJÉKOZTA TÓ
Tájékoztatjuk
kedves
Testvéreinket,
hogy
gyülekezetünkben
az egyházfenntartói járulék (ajánlott) összege 2016. évben is 6.000.-Ft/fő.
A Presbitérium évek óta nem emelt ezen az általa meghatározott összegen.
A z 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
t

vasárnap fél 9, 10 és 17 órakor istentisztelet

t

vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet

t

vasárnap 15 órakor istentisztelet
a Szivárvány Idősek Otthona emeleti kápolnájában

t

vasárnap 18 órakor „nagy” ifi a Kisteremben

t

kedden 15 órakor Idősek Klubja

t

kedden 17 órakor bibliaóra

t

csütörtökön 17 órakor imaóra

t

minden hónap első csütörtökén 18 órakor presbiterek órája

t

minden hónap utolsó vasárnapján 10 órakor úrvacsoraosztás

t

konfirmációi előkészítő szombaton 14 órától

t

ifjúsági énekkar szombaton 15 órától

t

ifjúsági óra szombaton 16 órától az Új Názáretben

t

Baba-Mama kör kéthetente pénteken 10 órától

t

a Sztárai Mihály Vegyeskar próbái: vasárnap istentisztelet után és
csütörtökön 19.30-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 - 2016. december
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.

