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A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA
„Segítsd meg népedet, áldd meg
örökségedet, légy pásztora,
és gondozd örökké!” (Zsoltár 28,9)

A TARTALOMBÓL:
A TE NÉPED............................... 2. oldal
Bizonyságtétel .................. 3. oldal

Azt mondják, különleges esztendő lesz a 2020. A számmisztikusok a virágzás, a fejlődés évének IGEI ÜZENET ............................ 4. oldal
jósolják. Mi nem szeretnénk jóslatokba bocsátkozni, egyet biztosan állíthatunk: az Úr kegyelme
engedte megérnünk ezt az esztendőt is, az Ő nevét hívtuk segítségül az újév első reggelén, és Vele Ami volt ................................. 5. oldal
HÍVOGATÓ .............................. 6. oldal
szeretnénk végigjárni minden előttünk álló napot.
Tagadhatatlan, hogy a 2020. év különleges abból a szempontból, hogy több mint 300 kerek AMI LESZ 2020-BAN ................ 7. oldal
történelmi évfordulóra emlékezhetünk. Csupán néhányat említünk: 500 éve, 1520. december
10-én Wittenbergben Luther Márton nyilvánosan elégette az őt kiátkozó pápai bullát. Egyesek ÁLLANDÓ ALKALMAINK........ 8. oldal
ettől kezdve számítják a reformáció kezdetét. 430 évvel ezelőtt, 1590-ben jelent meg a Vizsolyi
Biblia. 400 éve, 1620. május 1-én született Zrínyi Miklós költő, hadvezér. 210 éve született Dreher Antal, akinek vezetése alatt a Kőbányai Sörgyár
nemzetközi hírnévre tett szert. 150 éve, 1870. március 2-án avatták fel a Budavári Siklót. A II. világháborúban 75 éve, 1945. február 13-án fejeződött
be Budapest ostroma, május 8-án pedig Németország kapitulációjával véget ért a II. világháború. Ugyanebben az évben halt meg Bartók Béla
népzenekutató, zeneszerző.
A jeles évfordulók sorából különösen is kiemelkedik most két esemény: egy örömteli és egy szomorú. MINI PRAXIS PIETATIS
(gyakorlati kegyesség)
Mindössze 35 éves a Kőbányai Református Gyülekezet, amikor a trianoni szerződés (1920) következtében a
történelmi Magyarországot durván megcsonkítják.
A HIT
1885. május 24-én (éppen pünkösd vasárnapja volt) tartották az első református istentiszteletet
Kőbányán, a Füzér utca 17. szám alatti házban. Templomunk 15 évvel később, 1900-ban épült. Akkor még
Mindent elfogadni
csak meszelt falú volt, a mai díszes szószék, úrasztala és a padok is hiányoztak. Az orgona helyén egy kis
Mindenről lemondani
harmónium szólt. Öt éven belül az orgona kivételével a templom berendezése és a három harang a helyére
Mindent átadni
került - mindezt a hívek adományaiból.
Megnyílt a szívük adakozásra akkor is, amikor a határon túlra került honfitársakról volt szó. Beretzky Zoltán
MAGATARTÁS
a következőket írja 1931-ben: „Erdély magyarságát az
Alázat
oláh bocskor tizenkét év óta tapossa. Kultúrfölényük
Szelídség
első cselekménye a magyar könyvek összeszedése
Nyugalom
és elégetése. A kis magyar és székely gyermekek
magyar mesekönyv, az ifjúság magyar ifjúsági irat
nélkül nő fel, a felnőttek pedig a magyar irodalom
BESZÉD
remekeit nem olvashatják. Bánffy Miklós gróf két
Ha lehet: semmit
vagon magyar könyv bevitelére szerzett engedélyt. Ha muszáj: nem részletezni
Ekkor a kőbányai reformátusok 100 darab teljes
Nem panaszkodni
Bibliát adományoztak.”
Nem dicsekedni
Milyen lesz a 2020. esztendő? Vajon mit tartogat
számunkra? Azt egyedül a Mindenható tudja. Mi
SZOLGÁLAT
egyet tehetünk: alázatosan könyörögve kérhetjük:
Látogasd meg
„Segítsd meg népedet, áldd meg örökségedet, légy
Hallgasd meg
pásztora, és gondozd örökké!”
Mondj neki Igét
Amiképpen hívő elődeinknek, úgy bizonyára nekünk
Imádkozz érte
sem jut gondmentes történelmi időszak. De a
magunk helyén hűségesen végezzük a ránk bízott
(Szabó Imre)
a Kőbányai Református Templom 1905-ben
feladatokat – imádkozva és dolgozva. Sz-S.G.
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Igei üzenet - A Te néped
Kedves Testvérek!
Három imát idézek a Bibliából, de csak részben, kiragadva
ezekből a legfontosabb mondanivalót. Előtte azonban jó
lenne teljes egészében végigolvasnunk őket. Érdemes, mert
nagyon szép, a Szentlélektől ihletett imádságokról van szó.
Az első a 2Móz 33, 12-16-ban található – itt Mózes
könyörög népéért. A második: Dán 9, 4-19 – ez Dániel
bűnbánati imája. A harmadik Jézus főpapi imája a Jn 17-ben.
Olvassuk el ezeket a részeket!
Három imádságot ismertünk meg tehát, amelyeknek
üzenete ma is érvényes. Ezek az imák különböző korokban
hangzottak el, ám közös vonásuk az, hogy mindegyik
a népért szól. Mózes így kérleli az Urat: „Lásd, te azt
mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet … ismertesd
meg velem a te utadat … Nézd, ez a nép mégiscsak a te
néped! Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél
tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a
te néped megnyertük jóindulatodat, ha nem abból, hogy
velünk jössz?”
Dániel naponta háromszor térdre borulva imádkozott,
miközben ablakait kitárta Jeruzsálem felé, és közbenjárt
népéért. Dániel a babiloni fogságban sem vesztette el
identitás-tudatát, és sem a jómód (Babilon egyik vezető
emberévé léptették elő), sem a fogság, sem a szülőföldjétől
való távolság nem tudták elfeledtetni vele, melyik néphez
tartozik, és nem homályosították el népe iránt érzett
szeretetét.

„Most azért, Urunk, Istenünk, aki kihoztad népedet
Egyiptomból erős kézzel: vétkeztünk, bűnbe estünk! …
Hallgasd meg mégis szolgád imádságát és könyörgését,
és lásd meg, milyen pusztulás ért bennünket … Mert nem
a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban
bízva visszük eléd könyörgéseinket. Uram, hallgass meg!
Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk, és cselekedj, ne
késlekedj! – önmagadért, Istenem, hiszen a te nevedről
nevezték el városodat és népedet!”
Jézus Krisztus ugyancsak népéért, az Ő mindenkori
tanítványai megtartásáért imádkozik, kérve az Atyát, őrizze
meg őket a gonosztól, bárhol is élnek e világban. „Én őértük
könyörgök, akiket nekem adtál, mert a tieid, és ami az

enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém. … Nem
azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd
meg őket a gonosztól”.
Tehát mindhárom imádság közös gondolata, hogy azok,
akikért a könyörgés elhangzik, azok az Övéi, azaz Isten népe,
az Ő tulajdonát képezik.
Az idézett imádságok mindegyike nekünk is üzen: ne
felejtsük el, kiéi vagyunk, és hogy hova állított minket az Úr!
És tartsunk ki népünk mellett, imádkozzunk érte! Szeressük
Istent és szeressük felebarátainkat, magyar nemzetünket!
A következő részlet Vitéz Somogyváry Gyula 1919-ben írt
Magyar Miatyánk című verséből való:
Van-e imádság, forróbb, könyörgőbb,
mint a miénk most? - Kínok imája! Nyisd meg Nagyúr a fellegek kárpitját
s irgalmas szívvel, figyelmezz rája…
hallgass meg kérünk, jaj, most az egyszer
Miatyánk, ki vagy a mennyekbe’!
Sok volt a vétkünk - nagy büszkeségünk.
felhőkig járt az álmodásunk de most bánattól gyötrötten mondjuk:
Szenteltessék meg a Te neved!...
Végigvertél a borzalommal
és mégis, most is széthúzunk, látod.
Küldjed szívünkbe a szerelmes békét,
jöjjön el végre a Te országod!...
tégy velünk, ahogy megérdemeljük,
legyen meg a Te akaratod!...
miképpen menyben, úgy a földön is…
ha Te nem segítesz: elveszünk!
Ó, add meg hát a napi kenyerünk...!
Nagyúr! Vétekkel, igaz, megrakódtunk,
gőgösek közt, bizony elsők voltunk…
bocsásd meg a mi vétkeinket...!
miképpen mi is megbocsátunk
a mi ellenünk vétkezőknek...
Torkunk rekedt a rimánkodástól...
az ős magyar föld: merülő gálya.
Jaj! Tedd a szent kezed föléje,
oltalmazd meg, vigyázz rája
és ne vigy minket a kísértésbe!
A tenyereden, Isten-apánk
hordod az ember-milliókat.
Mi is elférünk békében ottan,
csak vesd ki köztünk az árulókat!
Nem kell minékünk más hódolása
és nem vágyik a magyar sehová sem,
csak engedj élni...tüzekbe nézni...
tilinkó-szónál... mesét mesélni
és szabadíts meg a gonosztól!!! Ámen.
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BIZONYSÁGTÉTEL
Bódás János
ÚTJELZŐ TÁBLA
Vigyáz a falvak szélén, s ott áll
a szétfutó keresztutaknál.
Vigyáz, mindig útfélen állva,
s irányt mutat a tábla.
Lábára indák tekergőznek,
barmok hozzá dörgölőznek,
vállára galamb, varjú száll,
az útról ráfröccsen a sár,
nap fakítja és veri zápor,
megrepedez a tél fagyától,
kölykök vágnak belé sebet,
beszennyezik kósza ebek
de jó- s balsorsban egyaránt
áll és mutatja az irányt!
Mellette bölcsek és bolondok
cipelnek álmot, vágyat, gondot,
jönnek és mennek ifjak, vének,
nász menetek és temetések.
Ő áll és tűr, nem válogat.
Mindenkinek utat mutat!
– Útjelző tábla lettem én is
Ott, hol az út Isten felé visz,
Embersorok útfelén állva
mutatok mindig egy irányba:
KRISZTUS FELÉ!
Nap szúr, ver zápor,
didergek a közöny fagyától,
bűn-indák reám tekerőznek,
rút vágyak hozzám dörgölőznek,
vállamra kétség varjú száll
s fülembe azt kiáltja: kár!
Az élet sara rámfrecseg,
megsebeznek gonosz kezek,
de jó- s balsorsban egyaránt
állok s mutatom az irányt,
akik mellettem elhaladnak
s fáradt, tékozló fiaknak.
Mellemről Isten lángírása
beragyog ködbe, éjszakába
s szinte kiáltja: Emberek!
mindnyájan erre menjetek!
A Krisztus jár előttetek –
Nála lesz békességetek
csak a nyomába lépjetek,
szárnnyá válik keresztetek!
Hát bízzatok és higgyetek,
s szeressetek… szeressetek!

Vezérige 2020-ra: „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom:
örüljetek! A ti szelídségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr
közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben
mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és
Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni
szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban” (Fil 4, 4-7)
Hálaadás az elmúlt 2019-es évért:
Köszönjük az új házasokat, az újszülötteket, a kisiskolások és a
nagyok tanulmányi előmenetelét, a középkorúak munkahelyeit,
munkáját és fizetését, az idősek nyugdíját, egészségét, a gyülekezetünk gyarapodását létszámban és objektumokban. Köszönjük a
gyógyulásokat, az ország biztonságos fennállását, a viszonylagos békét,
az ÉLETÜNKET.
Kérünk hálaadással az ígéreteidért, hogy továbbra is megtartod az
életünket. Adj értelmes szívet, hogy akaratodat megértsük és elfogadjuk engedelmesen, MEGELÉGEDÉSSEL éljünk Neked, URUNK!
Nekünk adod az esztendőket, hogy jobban felfogjuk az IDŐ
múlását,
mert Neked egy esztendő mint nekünk ezer, meg több (Zsolt 90, 2).
Sok engedetlenség és kevesebb engedelmesség fér bele.
Bárcsak jobbulna az életünk az idő folyásával, hogy telés lenne,
telés, töltődés VELED, kegyelmes Istenünk!
Áldunk érte, hogy adtál még egy (talán több) lehetőséget KEGYELEMBŐL.
Most ezt úgy mondjuk, hogy 2020. esztendő, és bíztatsz
rá,
hogy
Bízzuk
Újra
Életünket
Krisztusra.
Én
most
ígérem
és fogadom!
Segíts!
A-né Anna

„Egyszer apám elvitt
kirándulni. Ötéves, ha
lehettem. Szólt, hogy
készítsem össze a hátizsákomat, de ne legyen túl nehéz, mert hosszú
és meredek lesz az út. Ügyesen, takarékosan pakoltam. Minek vigyem
az egész térképet, gondoltam, az is csak nehezék. Ollót ragadtam, és
kivágtam az útvonalat, amerre a túrát terveztük.
Másnap, úgy a túra felénél kérte apám a térképet, mire én az
imakönyvből elővettem az ujjnyi, kanyargó papírcsíkot, tessék, íme a
térkép. De már akkor sejtettem, hogy nem lesz ez így jó.
A térképnek nemcsak a megteendő útvonalat kell ábrázolnia,
hanem az eltévedés összes lehetőségét is., hiszen azok viszonypontként
szolgálnak a helyes iránytartáshoz.
Ne ijedjünk meg tehát, ha nem értjük az Írást egészen. A Szentírás
nem súlyfölösleg, a Szentírás térkép. Nem kell benne mindenhol
járnunk. Ám ahhoz, hogy az utat el ne vétsük, mindig az egészet szem
előtt kell tartanunk.”
(Röhrig Géza mai magyar író)
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IGEI ÜZENET
„Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár
sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága” (Jn 8, 12)
Olyan történet után olvashatjuk ezt a kijelentést, amikor egy
nehéz helyzetben (a házasságtörő nő esete) Jézus rámutatott arra,
hogy mindenki bűnös, de Isten új életet tud adni. A világ sötétségben van, mert elszakadt Istentől. A sötétség a bűnt jelképezi.
Jézus Krisztus hozott a sötétségbe világosságot. Ő tud ebből a
sötétségből kivezetni. Aki az Ő követője, az elhagyja a sötétség
útjait, és a világosságban jár. „Világosságom és segítségem az Úr” – vallja a zsoltáros (27, 1). Pál pedig így
szól: „Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé.
Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok” (1Thessz 5,5).

„Jóságodról elmélkedünk templomodban, ó Isten. Nevedhez
méltóan dicsérnek a Föld kerekségén, Istenünk, jobbod
csupa igazság!” (Zsolt 48, 10-12)

Isten dicsérete és magasztalása hangzik ebben a zsoltárban
Korah fiainak ajkáról. A Sion hegyen épült templom
bástyáiban gyönyörködtek, majd a templomban Isten
jóságáról elmélkedtek. A Sion hegye, a templom külső
keret volt ahhoz, hogy az Istent kereső emberek találkozzanak, együttesen Isten közelségét keressék. A templomban
imádkoztak, énekeltek és közben azt tapasztalták, hogy Isten
jelenlétében a lelkükben fény és isteni erő támadt, és maguk is formálódtak. Fontos, hogy
számunkra is legyen olyan hely, lelki otthon, gyülekezet, emberi közösség, ahol Isten
közelségében felszabadult szívvel, örömmel zengjük Isten dicséretét, és Isten jelenléte mennyei
emberré formál.
A 48. zsoltár Istenről való elmélkedésre biztat minket. Teremtettségünk kiváltsága, hogy gondolatban
kiemelkedhetünk a jelen és a hétköznapok szürke, sokszor ezernyi gonddal terhelt világából. A hit szárnyain
és a kegyelem által nyert lelki látás világosságában Isten végtelen és örökkévaló világa tárul elénk, noha még
a múlandóság és romlandóság hazájában élünk. Fontos igazság, hogy azok vagyunk, még inkább azzá válunk,
amiről legszívesebben gondolkodunk. „Amik igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek, jó hírűek,
ha van valami erény, ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok” – kéri az apostol (Fil 4,8 Károli).
Kérjük a Szentlélek uralma alatt működő tiszta gondolkodást!

VEDD KOMOLYAN!

Történt egyszer, hogy a tanító kitette a zsebóráját a katedrára: „Gyerekek, itt az órám, aki kijön érte, az megkapja”.
A gyerekek csodálkozva, hitetlenkedő mosollyal nézték az órát. Senki nem hitte el, nem vette komolyan a tanító
ígéretét. Végül az utolsó padban ülő szerény, csendes fiúcska felemelkedett és lassan elindult a katedra felé… És az
osztály bámulatára a tanító neki adta az órát. Ez a gyermek komolyan vette a tanító ígéretét.
Isten világában is minden azon fordul meg, hogy Igéjét komolyan veszem-e. A főemberről is azt olvassuk, hogy
„hitt a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult” (Jn 4, 50). Elhitte, hogy Jézus puszta szavára a gyermek meg fog
gyógyulni. Ismerjük Naámán történetét, akinek Elizeus azt tanácsolta, hogy hétszer fürödjön meg a Jordánban és
meggyógyul poklosságából. Naámán először nem vette komolyan, mert nem hitte. Mikor azonban mégis bement a
Jordánba, tényleg meggyógyult.
A Biblia tele van tanácsokkal, útmutatásokkal. Hogyan lehet ezeket komolyan venni? Kezdjük az elején: itt a reggel.
„Biblia? Nincs időm!” Nos, ez nem igaz. Pár percet minden reggel tudnál szakítani. Vedd komolyan, hogy minden
igeolvasás előtt imádkozol, hogy Isten szóljon hozzád, személyesen az aznapi szükségleteid szerint, és azt is kérd, hogy
az olvasott Igét napközben „használni” is tudd. A munkahelyen is komolyan kell venni az Igét. Minden más lesz, ha
a munkámat, főnökömet, munkatársaimat Istentől tudom elfogadni. Az áldástól függ minden, az áldás pedig Isten
jelenléte az életemben. Áldás nélkül minden erőfeszítés kárba vész. „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az
építők, ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az Őrök” (Zsolt 127).
Hiszed-e, hogy minden Isten áldásán múlik? Áldást pedig csak akkor kaphatsz, ha komolyan veszed Szavát.
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Ami volt...

Az adventi
készülődésünknek
immár évek óta
kedvelt része a
kézműves
foglalkozás, ahol
gyermekeink
karácsonyi képeslapokat, díszeket,
ajándéktárgyakat
készíthetnek
szeretteiknek.
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Zenés Adventi Estéket
tartottunk három adventvasárnapon. Hallhattuk
Németh Sándor és
Németh Zsuzsa orgonajátékát, de fellépett
gyülekezetünk énekkara
is, Kántor Zsolt vezetésével. Képünk december
24-én készült: a szentesti
istentiszteleten Csizmadia
Sándor trombitán, Kántor
Zsolt orgonán játszott.

Krisztus Urunk születését énekekkel, versekkel, karácsonyi jelenetekkel, hangszeres muzsikával
ünnepelték általános iskolás gyermekeink a templomban. A bal oldali képen az első és második
osztályos hittanosaink, a jobb oldali képen a felsősök műsorát hallgatja a gyülekezet.
Hagyományteremtő
szándékkal
rendeztük meg
december 20-án a
Karácsonyi
Szeretetvendégséget.
Szólt az Ige, zengett
az énekszó és
hálaadással
beszélgettünk a
gazdagon terített
asztal mellett.
Deo volente jövőre
ismét várjuk a
testvéreket.

„Tudnod kell azt is, hogy az Úr erőt ad
azoknak, akik Hozzá fordulnak. Akik szeretik
az Urat, azoknak semmi sem lehetetlen” –
olvassuk Wass Albert emléktábláján, melyen
koszorút helyeztünk el január 12-én, az író
születésnapjához legközelebb eső vasárnapon.
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HÍVOGATÓ

Hívogatunk minden Testvérünket a
XVI. Kőbányai Mesterdalnokok Versenyére.
Időpont: 2020. március 1. (vasárnap) 15 óra
Helyszín: Nagyterem
„Hálaadással énekeljetek Istennek!”(Kol 3,
16) Együtt énekelni jó, mivel a közös éneklés
jókedvre derít, nem mellesleg egészségesen
is tart. Vizsgálatokkal igazolták, hogy egész
szervezetünkre pozitív hatással van az éneklés.
Már csupán 30 percnyi éneklés során nagyobb
mennyiségű hangulatjavító hormont termel az
agyunk. Egy dalt többekkel együtt elénekelni
mérhetően jobban javítja a közérzetet, mint
otthon egyedül, a zuhany alatt. Egy oxfordi
kutatás szerint az együtt éneklés során gyorsabban
épül ki kapcsolat az emberek között, mint ha
csapatsportot űznének.

A kép a szarvasi Arborétumban készült.
A bibliai témájú Tündöklő Kövek egyike:
„Monda pedig neki az Isten: „Bolond, ez
éjjel elkérik a te lelkedet tetőled, amiket
pedig készítettél, kiéi lesznek?” (Lk 12,20)

Hívogatunk minden Testvérünket a
Bibliai Történetmondó Versenyre,
melyet 2020. május 10-én (vasárnap) 16 órától
a Nagyteremben tartunk.
A verseny aktualitását az adja, hogy Károli
Gáspár gönci református lelkipásztor 430 évvel
ezelőtt fordította le magyar nyelvre a teljes
Szentírást. Mivel 1590-ben Vizsolyban nyomtatták
ki az első magyar Bibliát, Vizsolyi Bibliának
hívjuk.
A verseny résztvevőinek egy szabadon választott
bibliai történetet kell elmondani önállóan.
Korhatár nincs! Ha van kedvenc – akár ószövetségi, akár újszövetségi - történeted, gyere, és
mondd el nekünk! Minden résztvevőre meglepetés
játék és jutalom vár!
Jelentkezési határidő: 2020. május 3.

A Bibliából jól ismert „tű foka”.

Hívogatjuk a Testvéreket a
gyülekezeti kirándulásra is.
Időpont: 2020. június 6. (szombat)
Úti cél: Szarvas.
Az utazás autóbusszal történik.
Indulás reggel 6.30-kor a parókia elől, érkezés
késő délután ugyanide.
A trianoni évforduló kapcsán a történelmi
Magyarország és egyben a Kárpát-medence
mértani közepére, Szarvasra látogatunk el.
Itt található Magyarország legnagyobb
területű (82 hektáros) arborétuma. A HármasKőrös egyik holtága mentén elterülő gyönyörű
botanikus kertben sétálva nemcsak több száz
éves mocsári ciprusokat és mamutfenyőket
láthatunk, hanem külön érdekességként a
Mini Magyarországot is: a közel száz híres
magyar épület makettje között vasút-makett
pályán kisvonatok robognak.

Egy másik „beszélő kő”: „Isten hűsége
sziklákat hasított meg a pusztában, és
inniok adott bőségesen, akárcsak a
mélységes vizekből” (Zsolt 78, 15)

Hívogatjuk a Testvéreket
a nyári bibliai táborunkba is.
Időpont: 2020. július 6 – 11. (hétfőtől szombatig)
Helyszín: Riviéra Park Hotel Balatonföldvár
Idén is megrendezzük a sokak által nagyon kedvelt és várva
várt bibliai táborunkat a Balaton partján. A hét témája:
Hegyek a Bibliában. Számos hegyről olvashatunk a Szentírásban,
melyeken kiemelkedően fontos üdvtörténeti események történtek
(pl. Sínai, Karmel, Golgota stb.). A táborban bibliaitanítások,
játékos csoportfoglalkozások mellett vetélkedők, kézműves foglalkozások lesznek, de lehetőség van sportolásra, fürdőzésre is.
Szeretettel várjuk a lelki feltöltődésre, pihenésre, közösségre
vágyó gyermekeket, felnőtteket, családokat egyaránt.A tábor
költsége az „A” épületben (szállodai rész) 10.000.-Ft / fő /nap, a
„B” épületben (ifjúsági szállás) 8.000.-Ft / fő/ nap. Ebben benne
van a napi háromszori étkezés, buszköltség, ingyenes teremhasználat, ingyenes parkolás és ingyenes strandolási lehetőség,
gyermekeknek ugrálóvár. Jelentkezni lehet 20.000.- Ft előleg
befizetésével a Lelkészi Hivatalban május 15-ig.

Kőbányai Református Egyházi Élet
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Ami lesz 2020-ban

„A mi segítségünk az Úr nevében van, Aki az eget és a földet alkotta” (Zsolt 124, 8)
Az állandó alkalmainkon kívül a következő programokra hívjuk a kedves Testvéreket:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

január 20-25. között Ökumenikus Imahét
március 1. Böjt 1. vasárnapja, Bibliavasárnap
március 1-én (délután) Kőbányai Mesterdalnokok Versenye
március 17-én Bach Mindenkinek Fesztivál keretében orgonakoncert
április 5. virágvasárnap, felnőttek konfirmációja
április 6-10. nagyheti bűnbánati alkalmak
április 9. Nagycsütörtök: 18 órakor úri szent vacsora
április 10. Nagypéntek: 10 órakor istentisztelet, 18 órakor Passió
április 12-13. Húsvét – Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe
április 19. (szombat) Kőbányai Kórusok Találkozója
május 3. Anyák napja
május 10. Bibliai Történetmondó Verseny
május 21. Mennybemenetel ünnepe
május 24. Konfirmáció vasárnapja; jubiláns konfirmandusok köszöntése
gyülekezetünk megalakulásának 135. évfordulója
május 21. mennybemenetel ünnepe
május 31. - június 1. Pünkösd – Szentlélek kitöltésének ünnepe
június 6. gyülekezeti kirándulás Szarvasra
június 7. Szentháromság vasárnapja
június 14. Tanévzáró istentisztelet
június 20. presbitercsaládok találkozója
július 6-11. bibliai tábor Balatonföldváron
augusztus 30. új kenyérért való hálaadás
szeptember 6. tanévnyitó istentisztelet
október 10. (szombat) Szüreti Bál
október 29 – 31. Kálvin Napok
október 31. Reformáció ünnepe
november 1. Gyászolók istentisztelete
november 29. advent 1. vasárnapja. Adventi szeretetvendégség
december 25-26. Karácsony – Krisztus Urunk születésének ünnepe
december 31. óévi istentisztelet
Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy gyülekezetünkben a Presbitérium határozata szerint az 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 Egyházközségi
Közgyűlésen. Ezenkívül az illető kifejezi azt a szándékát, hogy gyülekezetünkhöz tartozik, és részt vállal annak anyagi
teherhordozásából. Kérjük, hogy aki csekken vagy banki átutalással több személynek is befizeti az egyházfenntartói
járulékot, szíveskedjen a családtagok neveit is feltűntetni, hogy később ne legyen ebből félreértés. Köszönjük!
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t

vasárnap fél 9 és 10 istentisztelet

t

vasárnap 17 órakor (március 29-től 18 órakor) esti istentisztelet

t

vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet

t

kedden 17 (márc. 29-től 18) órakor bibliaóra a Kisteremben

t

szerdán 15 órakor istentisztelet a Szivárvány Idősek Otthona
emeleti kápolnájában

t

csütörtökön 17 (márc. 29-től 18) 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!

KŐBÁNYAI REFORMÁTUS ÉLET - 2020. február
A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség tudósítója
Megjelenik negyedévente
Felelős szerkesztő: Szilágyi-Sándor Gabriella lelkipásztor
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