
Az év kezdetén az emberek boldog új évet kívánnak egymásnak.  
Mi erről a helyről is mindenekelőtt Isten áldását kérjük, kívánjuk 
mindannyiunk életére. A boldogság forrása ugyanis Isten áldása.

Az Újszövetségben sok áldáskívánás van, majdnem minden levél elején 
találunk ilyet. Ezekben a kegyelem mindig az első helyen áll (Róm 1,7;  
1Kor, 1,3; 2Kor 1,2; Gal 1,3; Ef 1,2; Fil 1,2). A kegyelem Isten szívéből 
fakad. Ő adja, mégpedig meg nem érdemelten és feltétel nélkül.  
A kegyelem nem fizethető meg, ingyen van.

Ha vissszatekintünk a múltunkra, akkor azt látjuk, hogy Isten kegyelme 
mentett meg bennünket minden bűnünk és vétkünk következményétől. 
Ha a jelenre nézünk, akkor a mindennapokban bennünket hordozó  
kegyelemnek örülünk. És ha előre tekintünk az új esztendőre, akkor 
megint csak abban a megtartó kegyelemben bizakodunk, amely  
naponta hordoz és célhoz visz majd bennünket. Azzal a hittel indulunk 
az előttünk még ismeretlen útnak, hogy mennyei Atyánk nemcsak  
ismeri szükségleteinket, hanem be is tölti azokat. Életkörülményeink  
lehetnek nagyon különbözőek, de egy dolog azonos: szükségünk van 
Isten kegyelmére és a szívbéli békességre. 

Aki ugyanis kegyelmet kap, annak békessége van és öröm tölti el  
a szívét. Ez az a békesség, amelyet az Úr Jézus a kereszten kiontott vére 
szerzett nekünk. „Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van 
Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által” (Róm 5,1).

Szoros összefüggés van tehát e kettő között: ha békességem van, kegyelem 
nekem ez a békesség. Nagy kegyelem, ha békességem van, és nagy  
békesség az, ha tudom, hogy kegyelmet kaptam. Aki megbékélt Istennel, 
az tud megbékélni önmagával. És aki meg tud békülni önmagával, az tud 
megbékülni embertársaival is. Ez az a békesség, „mely minden értelmet 
felülhalad” (Fil 4,7).

Most, amikor előretekintünk az előttünk álló feladatokra, az új esztendő 
ünnepeire, évfordulóira (Reformáció 500. évfordulója, Arany János  
emlékév, presbiter-választás éve), azt kívánom, hogy a 2017. esztendő 
minden napján legyen és maradjon velünk Istennek, a mi Atyánknak  
és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és békessége!  Sz-S.G.
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Nagy László: 
Adjon az Isten 

Adjon az Isten 
szerencsét, 

szerelmet, forró 
kemencét, 

üres vékámba 
gabonát, 

árva kezembe 
parolát, 

lámpámba lángot, 
ne kelljen 

korán az ágyra hevernem, 
kérdésre választ 

ő küldjön, 
hogy hitem széjjel 

ne dűljön, 
adjon az Isten 

fényeket, 
temetők helyett 

életet - 
nekem a kérés 
nagy szégyen, 

adjon úgyis, ha 
nem kérem. 

Kegyelem néktek és békesség!
„Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől  

és az Úr Jézus Krisztustól”  (2Thess 1,2)
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SOLA SCRIPTURA = EGYEDÜL A SZENTÍRÁS 
hitünk és életünk zsinórmértéke. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a református 
embernek csak egy könyve lehet: a Biblia, hanem azt, hogy mindent a Biblián mér le. 
Zsinórmérték azt jelenti: norma, mérce, vagyis a Szentírás az a mérce, ami mellé oda 
lehet tenni a hitünket, életünket, és az szabja meg, hogy hogyan éljünk. 
A mérce tehát adott, s nagy baj következik ott, ahol ez a mérce elvész. Káoszt  
eredményezhet a mértékvesztés. Ma ezt éljük: az értékek, a kincsek leértékelve,  
viszonylagossá válva, megtaposva, szanaszét hevernek. A reformáció 500. évfordulója 
különösen is kínálja a Szentírás mértékéhez való visszatalálást. A II. Helvét Hitvallásban 
ezt olvassuk: „Hitbeli dolgokban nem ismerünk el más bírót, csak egyedül Istent, Aki a 
Szentírásban kijelenti, mi az igaz, mi a hamis, mit kell követni, mit kell kerülni.” 
Egyedül a Szentírás tanít az üdvösségre vezető útra, benne minden megvan, ami 
szükséges, hogy üdvösségre jussunk.  Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell azt is, hogy  
a Szentírás nem történelemkönyv, nem földrajzi ismeretek tára, és nem a társadalom-
tudományok forrása. A Szentírás Isten írott Igéje, benne Róla és rólunk van szó, 
s arról, hogy Ő mit gondol rólunk, Ő mit akar tőlünk. Azonban a Szentírás nem 
csupán Istenről, rólunk és az Ő akaratáról szól, hanem az Ő tulajdon szava, benne  
Ő maga szól hozzánk. Ahhoz nem szabad semmit hozzátenni, de belőle elvenni sem.

IGEI ÜZENET

ÚJ ÉV KÜSZÖBÉN
„Jézus ezt a példázatot mondta: Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen 

raajta, de nem talált. Azt mondta erre a vincellérnek: Íme, három éve, hogy idejárok gyümölcsöt keresni ezen  
a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki: Uram, hagyd meg még 
ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom, hátha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki” (Lk 13, 6-9)

Teljesen jogos és indokolt a gazda döntése: a három éve termé-
ketlen fa haszontalan élete értelmetlen, csak bosszúság van vele, 
hiába foglalja a földet. A gazda részéről elintézett volt a dolog: 
vágd ki azt! Azonban a vincellér közbelépése új irányt adott az 
eseményeknek. Azt kérte, hogy tegyenek még egy próbát. Ez az 
a pont, ahol az újév küszöbén a mi  
sorsunk is belekapcsolódhat ebbe a  
történetbe. A terméketlen fa a közben-
járásra haladékot kapott.

Isten újra odaállít minket az új év  
kapujába, és útra küld. Az a tény, hogy 
indulhatunk, annak a jele, hogy Isten 
haladékot adott nekünk. Vannak, 
akiknek már nem adott haladékot,  
vannak, akik már nincsenek közöttünk 
és nem indulnak velünk. Vannak, akiknél 
a türelmi idő már lejárt. Isten ebben az 
új haladékban kegyelmi időt adott, hogy elhibázott, terméketlen 
életünkkel újra kezdjünk, hogy újra átgondoljunk mindent,  
s a Vincellér munkájának alárendeljük magunkat.

Vannak, akik csak ezt az esztendőt kapták haladékul. Még  
elgondolni is fájdalmas és félelmetes, hogy vannak közöttünk, 
akiknek ebben az évben lejár az órájuk, s akik ténylegesen 
csak ezt az esztendőt kapták még kegyelemből. Mindnyájan 
úgy éljünk, úgy imádkozzunk, dolgozzunk és szolgáljunk,  
mintha ténylegesen csak ez az egy esztendőnk volna már!

A bibliai gazda a haladékot, az új türelmi időt a vincellér közbe-
lépésére adta. Nem lehet elfelejtenünk, hogy az új esztendőt,  

az életünk meghosszabítását Jézus Krisztus értünk való könyör-
gésére, közbenjárására kaptuk. Ő úgy látta, hogy nekünk még 
szükségünk van az időre, mert szükségünk van a metszésre,  
a körülkapálásra, a tisztogatásra s az Igével való táplálásra.

Nem a mi szavunkért történt ez, nem is 
véletlenül vagy természetesen, hanem 
felülről és a mi üdvösségünkért, és a 
másokért való odaadóbb szolgálatunkért. 
Jézus az, aki az Ő vére és áldozata alap-
ján kegyelmi kérvénnyel folyamodott 
az Atyához, hogy még függessze fel az 
ítéletet. 

A vincellér az egy esztendei haladékot  
termésre, gyümölcsözésre, eredményekre 
kérte. S arra, hogy még egyszer mindent 
megpróbáljon. A sok eredménytelen  
kísérletekre, kudarcokra, visszautasított 

Igékre, tisztátalan egyéni és közösségi életünkre is utal ez az Ige. 
Jézus az Ő váltságának teljességével újra megkísérel mindent, 
hogy a meddőségből és céltalanságból áldott élet legyen.

A haladékot tehát nem henyélésre, könnyelműségre, kétszívű-
ségre, meddő ima- és igeéletre, haragra vagy káromlásra,  
hanem gyümölcstermésre kaptuk. Arra, hogy végre a szeretet,  
a szelídség, a tiszta beszéd és a hűség gyümölcseit teremjük.

A kikönyörgött haladékot jól használjuk ki! A mellékes vagy 
hiábavaló dolgoktól forduljunk a fontos és értékes feladatok 
felé, hogy a haladékot Isten dicsőségére és a gyümölcsöző életre 
fordítsuk.   Sz-S.G.

„Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz,  
és védelmet talál”  

(Péld 18, 10)

Sokan feltették már nekem a kérdést: Hogyan és miért 
lettél hittanoktató? Isten Igéjével először a hittanórák során 
találkoztam. Mai napig emlékszem ezekre az alkalmakra,  
és természetesen a hittan tanár nénire is. A gávavencsellői  
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) lelkészasszony, Sipos Brigitta, 
kiemelten motivált engem a hittanoktatói pálya választásában. 
Őszinteséggel, de annál nagyobb szeretettel nevelt minket. 
Személyét olyan hitelesnek és tiszteletre méltónak tartottam 
– és tartom ma is –, hogy igazi példaképpé vált számomra.  
Egyik legkedvesebb bibliai történetem, amit elsőként tőle 
halottam, Dávid és Góliáté, mert ebből ismertem fel a mennyei 
Atya hatalmasságát, és azt, hogy ha erős hittel hiszek benne,  
Ő soha nem hagy el engem, az élet minden területén megsegít, 
mint ahogyan a kicsiny Dávidot is.

Az általános iskola elvégzése után a Sárospataki Református 
Kollégium Gimnáziumában folytattam tanulmányaimat. Isten 
a gimnáziumi évek során sem hagyott magamra, sőt mind- 
inkább közeledni tudtam Hozzá. Egy kedves hittan tanárnőm 

volt, név szerint Kovács 
Ágota, első perctől kezdve 
felnéztem rá. Rengeteget 
tanultam tőle Istenről és az 
életről. Mindig, minden-
ben őszinte, egyenes, frap-
páns, érthető válaszokat 

kaptunk tőle. Hitelessége mindenki számára meggyőző volt. 
Ő volt a második inspiráló személy számomra. Elsődleges  
feladatomnak tartom, hogy a diákok megértsék: az ember 
nem tökéletes, de Isten mégis szeret minket, és egyszülött  
Fiát adta értünk, bűnös emberekért. Az üdvösséget, a kegyelmet 
csak akkor kaphatjuk meg Istentől, ha beismerjük ezt a 
tökéletlenséget. Ha látjuk azt, hogy mennyire gyarló emberek 
vagyunk, akkor felismerjük azt is, hogy szükségünk van az 
isteni kegyelemre. Innentől kezdve tiszta szívvel kereshetjük  
Őt hittanórán, templomban, imádságban, éneklésben, csendes-
ségben, szolgálatban, otthon, bárhol, bármikor. Ezért tartom 
példaképemnek azokat a volt hittan tanáraimat, akik őszinte 
szívvel tanítottak engem, elismerve saját gyengeségeiket is. 

Gimnázium után egyértelmű volt a döntés: Teológiára 
jelentkezem. Két helyre is beadtam a jelentkezésem,  

a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetemre, 
illetve a Sárospataki Refor- 
mátus Teológiai Akadémiára. 
Mind a két helyre felvettek, 
engem mégis inkább Sáros-
patak vonzott, mert a pataki 
diák mindig pataki diák 
marad. Így végeztem el a 
református hittanoktató és a református közösségszervező 
szakokat. 2016 júliusában sikeresen szereztem meg két 
diplomámat. Most én is hasonlatos szeretnék lenni a  
példaképeimhez. Hiszem, hogy Isten a gyermekekkel való  
szolgálatra hívott el. Nagyon szeretek gyermekekkel foglal- 
kozni, többször részt vettem hittantáborokban nevelőként.  
A teológia diáksága rendszeresen szervezett önkéntes gyermek- 
missziót hátrányos helyzetű gyermekek hitoktatására, ezeken 
is örömmel vettem részt. Legfontosabb feladatom Isten  
Igéjének hirdetése, illetve az, hogy a gyermekeket szeretettel 
neveljem, hiszen ezen keresztül ismerhetik meg Isten féltve 
őrző szeretetét is. Ahogy Jézus mondja: „Engedjétek hozzám 
jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert  
ilyeneké az Isten országa” (Mk10,14).

 Nagy öröm és büszkeség számomra, hogy négy iskolában 
és három óvodában is taníthatok itt, Kőbányán. Eleinte egy 
egészséges izgalommal vágtam neki ennek a feladatnak,  
azonban Isten megmutatta számomra: „Elég néked az én  
kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. 
Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy 
a Krisztus ereje lakozzék én bennem” (2Kor 12,9). Istennek 
hála a gyermekek neveléséhez elég erőt és kegyelmet kaptam,  
és szüntelenül imádkozom azért, hogy ez így is maradjon.  
Hálás vagyok az Úrnak azért, hogy soha nem hagy el engem, 
és hogy olyan családot, embereket adott segítségül, akik  
mindenben mellettem állnak és támogatnak. 

Ezúton szeretném megköszönni a Kőbányai Református 
Gyülekezetnek, hogy bizalommal befogadtak engem.  
Mindenkinek Istentől megáldott, örömökben, egészségben, 
sikerekben gazdag új esztendőt kívánok!

  Kalán Gréta református hittanoktató

BIZONYSÁGTÉTEL

MINDENRE
Minden nappal fogy az erő,

de naponta velem van Ő,
s belőlem bár mi sem telne,
mindenre van erő BENNE!

 (Füle Lajos)

Akinek kedves, naponkénti olvasmánya, akinek egyedül a Szentírás határozza meg hitét és életét, az saját javát munkálja.     Sz-S.G.
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A Református Szeretet-
szolgálat által meghirdetett 
„Jobb adni” adománygyűjtő 
akcióban igencsak jókedvű 
adakozóknak bizonyultak 
gyülekezeti tagjaink: 30 
doboznyi tartós élelmiszer- 
rel és tisztálkodási szerrel 
járultunk hozzá a rászorulók 
szebb karácsonyához. Ezen 
felül 270 ajándékcsomagot 
oszthattunk ki gyermeke-
ink és az idősotthonok 
lakói között. Köszönet érte!

AMI VOLT… 

A szentesti istentiszteleten tele templom zengte a gyönyörű éneket:  
„Itt állok jászolod felett…” Orgonán játszott: Varnus Xavér.

Advent és karácsony ideje gyülekezeti eseményekben, ünnepi istentiszteletekben gazdag időszak volt. A legkisebbektől a legnagyobbakig, 
óvodásaink, kisiskolásaink, felsős diákjaink és konfirmandusaink egyaránt boldog örömmel köszöntötték az értünk született Megváltót. 

Az angyali üzenet, amely Betlehem mezőin adatott a csorda-
pásztoroknak, nem egészen így szólt. Az dicsőséget hirdetett 
mennyben az Istennek, és békességet a földön a jóakaratú 
embereknek. De kétezer év messze elsodort bennünket 
betlehemi mezőkről, Messiást hirdető csillagtól, fényességbe 
öltözött angyaloktól – ma nem 
szabad olyan szigorúnak lennünk, 
mint voltak Isten zengő harsonásai, 
akik csak a jóakaratú embereknek 
hirdették a békességet. Mi lenne e 
világtalan világból, ha a betlehemi 
jászolból a Kisded csak azokra 
ragyogtatná a csillagok fölül hozott 
mosolyát, akiknek szívében jóakarat 
találtatik? Hányan maradnának Isten 
szegény gyermekeiből a karácsonyfa 
alatt, ha valami láthatatlan kéz 
megjelölné az emberek homlokán azokat a gyarlóságokat, 
amelyek a szív belső tartományaiban laknak, s e homlokjel 
szerint osztályozná egy kérlelhetetlen kerubin az emberek 
fiait: te gőgös vagy, te irgalmatlan vagy, te zsarnok vagy,  
te irigy vagy, a te kezed embertestvéred vérétől piros, a te 
szíved bosszúvágytól fekete!... 

Nem, jobb nekünk, mai embereknek, ha mindenkinek  
hirdettetik a béke, akár méltók rá, akár  méltatlanok.

Béke legyen veletek, mindenféle munkások, akik arcotok 
verejtékével keresitek nemcsak a magatok kenyerét, hanem 
a mások kalácsát is! Béke legyen mindenkivel, aki dolgozik, 
akár karja, akár szelleme erejével! Béke legyen mindazokkal, 
akik az emberiségnek szolgálnak napsütötte szántóföldeken, 
bányák poklában, műhelyek kriptáiban, gépek örök  

zakatolásában, boltok sötét odvában, íróasztalok vesztőhelyén! 
Béke az apáknak, akik elégetik a maguk életét a családi 
tűzhelyen, és béke a gyermekeknek, akiknek szeme  
csillagában az az ígéret mosolyog, hogy amit elrontott a 
múlt, helyrehozza a jövendő! Béke a jóknak, akik szenved-

nek a gonoszok miatt, akik meg-
vezekelnek nemcsak az eltemetett  
múltért, hanem a bölcsőben derengő  
jövendőért is! Béke mindazoknak,  
akik gyógyítják a sebeket, akik a  
türelem olajával enyhítik az égő  
fájdalmakat, akik halkítják a jaj-
szavakat és tompítják a szitkokat!  
És béke azoknak is, akik uszítottak 
és gyűlöletet hirdettek, akik nem-
csak az idegenben nem ismertek 
rá az embertestvérre, hanem a vér  

szerint való testvérben is idegent akartak látni és láttatni! 
Béke nekik is, hiszen mindnyájan gyarló emberek vagyunk, 
nem olyanok, amilyenek szeretnénk lenni, hanem olyanok, 
amilyenek lehetünk.

És béke mindenekfölött azoknak, akik intézői a nemzetek 
sorsának, akik pásztorai az embernyájaknak nagy határokon 
és kis mezőkön! Mindenekfölött őket tegye békességes 
szívűekké az értünk született Szeretet, Aki Istennek mondatik. 
Mert a nyájak mindig békességesek, nemcsak a Biblia füvellő 
mezőin, hanem a világ minden tartományaiban, s Isten előtt  
mindig a pásztorok felelősek a nyájakért, s eljön az idő,  
mikor ők lesznek felelősek az emberek előtt is! Vigyázzanak  
a pásztorok, hogy a felelősség órájában tiszta szívre mutat-
hassanak tiszta kézzel, és emelt fejjel nézhessenek az Ítélet elé!

Móra Ferenc: Békesség a földön az embernek… (részlet)

„IGAZSÁGOT … SZERETETBEN” (Ef 4, 15)
Az ókori Görögországban Szókratészt nagy becsben tartották tudása miatt. Egy nap egyik ismerősével futott össze az utcán, 
aki azt kérdezte:
- Szókratész, akarod tudni, mit hallottam a legjobb barátodról?
- Várj egy pillanatot! – válaszolt Szókratész – Mielőtt bármit mondanál, szeretném, 

ha felelnél három kérdésre. Ezt hívják a tripla szűrőnek. Az első szűrő az Igazság. 
Teljesen megbizonyosodtál arról, hogy amit mondani akarsz, igaz?

- Nem – felelte az ember – éppenséggel csak hallottam róla, és …
- Szóval nem igazán vagy biztos benne, hogy igaz-e vagy nem. Most próbáljuk  

meg a második szűrőt, a Jóság szűrőjét: az, amit mondani akarsz a barátomról, 
valami jó dolog?

- Nem, épp ellenkezőleg…
- Tehát valami rosszat akarsz mondani róla, de nem vagy benne biztos, hogy igaz. Semmi baj – folytatta Szókratész –  

a harmadik szűrő még hátra van: a Hasznosság. Amit mondani akarsz a barátomról, az hasznos lesz nekem vagy neki?
- Nem igazán.
- Nos – vonta le a következtetést a görög bölcs -, ha mondani akarsz nekem valamit, ami nem igaz, nem jó és nem is hasznos, 

miért mondanád el egyáltalán?
Nagy felelősség tehát beszélni. Minden szónak súlya és következménye van. Ezért írja Pál apostol: „Ezért tehát vessétek le  
a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának … Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem 
csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják” (Ef 4, 25.29).

2017-ben 70 éves a Református Bibliaolvasó Kalauz
1938-ban kezdte kiadni Karácsony Sándor a bibliaolvasást segítő vezérfonalát, az ún. Exodus Bibliaolvasó Közösségben. Karácsony 
Sándor 1952-ben meghalt, és a bibliaolvasó vezérfonal 1957-ben átkerült a Konventi Iroda Sajtóosztályának gondozásába.  
Innen számíthatjuk tehát a Református Bibliaolvasó Kalauz történetét. 
Az elmúlt hét évtizedben persze az olvasás rendszere némileg módosult, de a Karácsony Sándor-féle elvek megmaradtak: az Ige úgy 
váljék mindennapi kenyerünkké, hogy közben azt a legkevésbé sem befolyásoljuk, manipuláljuk a saját gondolatainkkal. Nem mi 
keresünk alkalmas Igéket a hangulatunkhoz, a gondjainkhoz, lelkivilágunk rezdüléseihez, hanem beleállunk egy kötött rendbe, amely 
a bibliai könyveket sorrendben elénk adja. Fontos, hogy minden nap szólaljon meg az Ó- és az Újszövetség is. Az Ószövetség mutassa 
meg, milyenek vagyunk mi emberek a magunk nyomorúságában, kisszerűségében és Isten elleni lázadásunkban, majd olvassuk el az 
Újszövetséget is, hogy az Jézus Krisztusra irányítsa figyelmünket, és ezáltal hálára indítson, mindennapi útravalóval lásson el bennünket.
Az Ószövetséget három- vagy négyévente, míg az Újszövetséget kétévente végigolvassuk. A Bibliaolvasó Kalauz egyik sajátossága a rövid, 
napi elmélkedés, gondolatébresztú magyarázat. A határontúli református egyháztestekben (Erdélyben, Királyhágómelléken, Kárpátalján  
és Felvidéken) is használják a Református Bibliaolvasó Kalauzt, mely azt mutatja, hogy igazán és hatékonyan leginkább Isten Igéjének  
szeretete tartja össze a magyar reformátusokat.                                                        (Idézet a Magyar Bibliatársulat 2016/2. hírleveléből)
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A XIV. Kőbányai Mesterdalnokok Versenyére hívogatjuk a Testvéreket! 2017. március 5-én  
(vasárnap) délután 3 órakor kezdődik az a rangos vetélkedő, melynek során a szívesen éneklő atyafiak bemutatják 
énekismeretük gazdagságát. Korhatár: nincs! Egyetlen feltétel: mivel éppen Bibliavasárnap lesz, elsősorban bibliai 
témájú énekek éneklésérebuzdítunk mindenkit (és ugyan melyik zsoltárunk vagy dicséretünk ne lenne bibliai 
témájú?) „Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében” (Zsolt 149, 1)

AMI LESZ… 
„Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják” (Lk 11, 28)

Az állandó alkalmainkon kívül 2017-ben a következő programokra készülünk:

- január 16-21.  között Ökumenikus Imahét
- február 5.  Diakóniai vasárnap
- február 13-19.  Evangélizációs hét
- március 5.  Böjt 1. vasárnapja, Bibliavasárnap
- március 5. délután  Kőbányai Mesterdalnokok Versenye  
- március 18. (szombat)  Kőbányai Kórusok Találkozója 
- április 2.  Arany János Irodalmi Verseny
- április 9.  Virágvasárnap
- április 10 – 14.  Nagyheti bűnbánati alkalmak
- április 13.  Nagycsütörtöki úrvacsora
- április 14.  Nagypénteken délelőtt istentisztelet, délután Passió
- április 16-17.  Húsvét
- május 25.  Mennybemenetel ünnepe
- május 28.   Konfirmáció vasárnapja
- június 4-5.  Pünkösd
- június 11.  Szentháromság vasárnapja. Tanévzáró istentisztelet
- június 17. (szombat)  gyülekezeti kirándulás
- június 25.  Presbiterek Vasárnapja
- július 3 – 9.  családos bibliai tábor Balatonföldváron
- augusztus 17-24.  Kirándulás a Reformáció jegyében Svájcba
- szeptember 3.  tanévnyitó istentisztelet
- október 13. (péntek)  Jótékonysági Szüreti Batyus Bál
- október 29 – 31.  Kálvin Napok
- október 31.  A reformáció 500. évfordulója (1517 – 2017)!
- október – november  Presbiter-választás
- november 26.  Advent 1. vasárnapja. Adventi szeretetvendégség
- december 25-26.  Karácsony
- december 31.  Óévi istentisztelet

T Á J É K O Z T A T Ó
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.

2017.

HIVOGATÓ 

ArAny János IrodAlMI Verseny
2017-ben ünnepeljük Arany János születésének 200., halálának 135. évfordulóját. Ezt az esztendőt 
az Országgyűlés és a Magyar Tudományos Akadémia Arany János-emlékévnek nyilvánította. 
Ennek jegyében tartjuk mi is idei Irodalmi Versenyünket 2017. április 2-án (vasárnap) délután 
16 órai kezdettel.  A résztvevőknek egy szabadon választott Arany János verset (hosszabb mű 
esetén vers-részletet) kell elszavalniuk. Három kategóriában várjuk a jelentkezőket: 

- általános iskola alsó tagozatos tanulói; 
- felső tagozatosok;
- középiskolások és felnőttek korhatár nélkül!

A résztvevők értékes ajándékokban részesülnek.  Jelentkezési határidő: 2017. március 25.

K ÁLVIN JÁNOS NYOMÁBAN 
A reformáció 500. évében a gyülekezeti kirándulásunkat Svájcba, Kálvin János életének, munkásságának  
helyszíneire tervezzük. Időpont: 2017. augusztus 19-25. Az utazás autóbusszal történik.
1. nap: Indulás Budapestről a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás Nürnbergig, városnézés: óváros és  

a Frauenkirche. Szállás Wilhemsdorfban.
2.nap: Reggeli, majd látogatás Rothenburgob der Taubergben 

és ismerkedés a Káté városával, Heidelberggel.  
Esti érkezés a Basel térségi szálláshelyünkre.

3.nap: Reggeli után Basellal, az Institutio otthonával  
ismerkedünk, majd városnézés Genfben. Az óváros 
megtekintése, melynek épületei felidézik a híres  
reformátor emlékét: Kálvin utca, Kálvin emléktábla 
egykori szálláshelyén, Kálvin kávézó. Szállás.

4.nap: Reggeli után egész napos genfi városnézés: Városháza 
és az Alabama terem, Reformáció emlékműve, Saint 
Pierre katedrális, Reformáció Múzeuma. Szállás.

5.nap: Reggeli, majd utazás Zürichbe, városnézés: Bahnhofstrasse, Grossmünster. Útközben látogatás Evianban. 
Esi érkezés a luzerni tó térségébe. Szállás.

6.nap: Reggeli, majd folyamatos utazás osztrák szálláshelyünkig. Vacsora és szállás Axamer Lizumban.
7.nap: Reggeli után hegyi séta, pihenés a csodás Alpokban, majd utazás haza. Útközben látogatás a wattensi 

Swarowski Múzeumban, majd Ennsben.
Az út költsége előreláthatólag 129.500 HUF  + 35 EUR + 35 CHF + biztosítás. Ez tartalmazza az utazás,  
a szállodák, a mindennapi reggelik és egy vacsora árát, az idegenvezetést, belépőket, idegen-forgalmi adót, templomi 
adományokat, külön közlekedési eszközöket. Fakultatív vacsora kérhető minden napra 20 CHF / fő / nap áron.
Előlegként 10 000 HUF fizetendő január 31-ig. Jelentkezése innentől elfogadott. További 30 000 HUF-t március 31-ig 
szedünk. A fennmaradó összeget legkésőbb július 15-ig kérjük befizetni. Amennyibenvalaki lemondja az utazást,  
az addig befizetett összeget (2 500 HUF jelentkezési díj kivételével) csak abban az esetben áll módunkban visszafizetni, 
ha az illető helyett más valaki jelentkezik az útra. Jelentkezni, illetve előleget befizetni a Lelkészi Hivatalban lehet.
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E lap előfizetési díja vagy példányonkénti ára: tetszés szerinti adomány.

„Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a 
te dicsőséged hajlékának helyét” (Zsoltárok 26, 8)

Á L L A N D Ó  A L K A L M A I N K

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 - 2017. január
A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség tudósítója

Megjelenik negyedévente     
Felelős szerkesztő: Szilágyi-Sándor Gabriella lelkipásztor

Nyomdai munka: SZELKER Nyomda

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 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!
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