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„El ne feledd,
mennyi jót tett veled!”
(Zsoltárok 103, 2)

A feledékenység általános emberi tulajdonság. Mindnyájunkra jellemző.
Tárgyak, ügyek, események, emberek szinte nyomtalanul el tudnak tűnni
a memóriánkból. Sokszor elfelejtjük, mit hová tettünk. Ha nem vigyázunk,
fontos dátumokról is megfeledkezünk. Nem emlékszünk emberekre, akik
pedig számon tartanak minket. Meghívtunk valakit magunkhoz, és amikor
megjelent, csodálkozva néztünk rá. Sok szép, hirtelenjében tett ígéretünk
kapcsolattartásról, segítésről, közös munkáról a múló idő gyorsaságával
esett ki emlékezetünkből. Az aggkori vészes feledékenység betegségét nem
számítva, kevesebb panaszra adnánk okot, ha nagyobb odafigyeléssel,
nagyobb törődéssel intéztük volna ügyeinket, ígéreteinket, és nagyobb szeretettel
fordultunk volna azok felé, akiket utunkba hozott az Úr akarata.
De ennél még nagyobb baj, hogy elfeledkezünk az Úr jótéteményeiről,
számtalan ajándékáról, bűnbocsátó szeretetéről, gondviselésének ezernyi
jeléről is. Ezért a zsoltárossal együtt figyelmeztessük mi is magunkat:
„Áldjad, én lelkem, az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled!”
Mivel feledékenyek vagyunk, és ezt valójában tudjuk is magunkról,
úgy gondoljuk, hogy Isten is ilyen. Átvisszük Istenre a mi könnyen feledő
magatartásunkat. Amikor ügyeink nem úgy mennek, ahogyan elképzeltük,
ha nagyobb rajtunk a teher, ha kudarcok érnek minket, ha érthetetlen
számunkra, ami velünk történik, rögtön azt feltételezzük, hogy mindez
azért történhetett, mert az Úr elfeledkezett rólunk. Talán ki is mondjuk:
„Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam?” (Zsolt 13,2).
Persze mindenkor tudhatnánk, hogy nem ember az Isten, és nem embernek fia,
hogy megváltozzék (4Móz 23, 19).
Örök ígérete áll: „Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e
méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg
rólad!” (Ézs 49, 15). Fontos, hogy jó helyre tegyük el szívünkben ezt az Igét,
hogy soha el ne feledhessük!
Mennyei Atyánk fáradhatatlanul munkálkodik értünk. Tudatosítsuk
magunkban újból és újból, milyen hatalmas, milyen hűséges és megbízható
a mi Istenünk! Mi, korlátozott teremtmények az Ő értelmét nem tudjuk
kikutatni, cselekedetei meghaladják a mi emberi felfogóképességünket.
„Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én
utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál” (Ézs 55,9).
Szabad nekünk abban megnyugodnunk, hogy ha nem is értünk mindent,
Ő nem tétlenkedik, rólunk meg nem feledkezik, és cselekedetei szerető atyai
szívéből fakadnak.
Amikor visszaemlékezünk arra, mit tett Isten értünk a múltban, akkor
bízni tudunk Benne a jelenben és a jövőben is. Ezért „el ne feledd, mennyi jót
tett veled!”
Sz-S. G.
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Igei üzenet
„Áldjad, lelkem, az Urat, és el ne
feledd, mennyi jót tett veled!”
Ha elég ennivaló van a hűtőszekrényedben, ha van mit

felvenned, ha van fedél a fejed fölött és van ágyad, ahol alhatsz,
akkor a világ lakosságának 75 %-ánál gazdagabb vagy.
Ha pénzed van a folyószámládon, és valamennyi a pénztárcádban is van, akkor ahhoz a jólétben élő réteghez tartozol, amely
a világ lakosságának 8 %-át teszi ki.
Ha ma reggel egészségesen keltél fel, jobb dolgod van, mint
azoknak a millióknak, akik ezt a hetet nem fogják túlélni.
Ha van Bibliád, rendkívüli áldásban van részed. A világ
lakosságának harmada nem jut hozzá Isten írott Igéjéhez.
Ha még élnek a szüleid, és még mindig együtt, boldog házasságban, akkor a mi országunkban a kevés kivételek közé tartozol.
Ha hiszel az Úr Jézusban, mint Megváltódban, a nagyvilágon
élő emberek közül a legáldottabbak között vagy.
Ha ma konkrét dolgokért imádkoztál, akkor
egy boldog kisebbség soraiba tartozol, amely
hiszi, hogy Isten meghallja és meghallgatja
az imádságokat.
Ha ezeket a sorokat el tudod olvasni,
sokkal jobb helyzetben vagy, mint az
a közel kétmilliárd ember, akik nem
tudnak írni és olvasni.
De akkor mondd, miért vagy
elégedetlen? Minden okod megvan arra, hogy hálás legyél.

Utazz, ne száguldj!
Németországban az autópályán
többször is az ember szemébe tűnik
a felirat: „Reisen, nicht rasen!”
azaz „Utazz, de ne száguldj!” Sajnos
nagyon is indokolt ez a figyelmeztetés, hiszen rengeteg tragédia származott már az autósok száguldásából.
Viszont kevesen tudják, hogy közlekedési szabályok Isten világában is vannak.
Az egyik fontos szabály a Biblia olvasása dolgában hasonlít az országúti felirathoz: „Olvass –
de lassan!” Vagyis ha el akarsz jutni Isten megismerésére, arra bizony időt kell szánni.
Sajnos, minden területen rohanunk. Sok mindenen - pl. egy
szép versen - csak átfutunk, ezért nem tud megérinteni minket.
Utazás közben sok mindent látunk, pl. a természet szépségeit,
de többnyire csak futólag. Végigsietünk egy kiállításon, de a
képek nem tudnak semmit mondani, ha csak pár pillanatunk
van rájuk.
Az Ige mélységei csak annak tárulnak fel, aki megtanulja
lassan olvasni a Bibliát. Ézsaiás 50, 4-ben ezt olvassuk:
„Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként”. Mennyit és mikor kell olvasni? Ez nem jó kérdés,
mert nem kell, hanem drága lehetőség a bibliaolvasás. Még az
sem lényeges, hogy reggel vagy este. Az a lényeg, hogy naponta
legalább egyszer, de akkor nem sietve.

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek
veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt
cselekedjétek velük, mert ez a törvény,
és ezt tanítják a próféták” (Mt 7, 12)
Jézus ebben az egyetlen versben életszabályt ad, mely
tömören összefoglalja az embernek embertársaihoz való
viszonyára vonatkozó összes tanítását. 1. Ez az életszabály
RÖVID, pár perc alatt megtanulható. 2. Ez az életszabály
EGYSZERŰ, bárki könnyen megértheti. 3. Ez a szabály
JÓ is. Ha minden ember eszerint élne, sokkal derűsebb,
boldogabb lenne mindnyájunk élete a földön. Akkor mindig
azt tennénk az embertársainkkal, amit mi szeretnénk, hogy
velünk tegyenek. Illetve nem tennénk azt, amit
magunknak sem szeretnénk. Nem szeretnénk, hogy nekünk mások kárt, bánatot okozzanak, ezért mi is tartózkodunk attól, hogy másoknak kárt,
bánatot

okozzunk.

Érvényes

ez mindenkor és mindenhol!
4. Ez a szabály a gyakorlatban mégis NEHÉZ szabály.
Pedig

milyen

könnyűnek

látszik. 5. Ez a szabály
mégis BETÖLTHETŐ. Különben nem adta volna Jézus.
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A m i vo lt. . .
ORGONASÍPOK
Isten kegyelméből áprilisban megújult a templomi orgonánk. A hetekig tartó munka során
hozzáértő mesteremberek alaposan kitisztították,
hangolták az 1911-ben épült hangszert.
A munka során naponta többször is bementem a
templomba, és arra gondoltam: lám, az orgonasípok is tudnak tanítani! Már azzal is, hogy
felfelé mutatnak: „Az odafenn valókat keressétek!” (Kol 3,1). De prédikálnak az orgonasípok
azzal is, hogy milyen a sorsuk.
Mindenekelőtt jellemző, hogy könnyen elhangolódnak. Ha kézbe veszem, szinte már a kéz
melegétől is, nem beszélve az időjárás váltakozásáról. De még fontosabb, hogy mennyit kell
vesződni a hangolással és főleg az intonálással, hogy a megfelelő jelleg, szín és tisztaság létrejöjjön.
Mi is úgy jövünk erre a világra, hogy a „hangunk” nem tiszta! Jézus – ha életünket
az Ő uralma alá helyezzük – elkezdi a munkát rajtunk is. Sokat kell alakítani egy orgonasípon és rajtunk is. Silbermann, a híres
német orgonaépítő, a műhelyben elkészített orgonát állítólag 36 hétig intonálta a templomban. A keresztyén lelkület kialakítása
sem megy máról holnapra. Jézus is sokszor kézbe vesz: formál, alakít. Kérdés, hogy te hogyan fogadod Jézus munkáját, amikor
talán betegséggel, csalódással, kudarcokkal, nehéz napokkal próbálja „hangolni” szívedet, hogy új, más, tiszta hangot adjon?
Az igazi mester nem rontja el a sípot. Tudja, mire kell vigyázni. Tudja, hogy egy vigyázatlan mozdulat a sípajaknál
végzetes kárt tehet. Jézus vigyázva végzi munkáját. Ő nem hibázik, soha nem üt nagyobbat, mint kell, tudja, mikor van szükséged
simogatásra vagy mikor dorgálásra. Ne félj életedet, szívedet Neki adni, Nála a legjobb kezekben vagy.
Láttam már orgonasípot, melyet barbár módon tönkretett egy avatatlan kontár keze. Tudjuk, hogy a bűn azt jelenti, hogy
mindnyájunk életébe „belebabrált” az ördög. Azóta „hamis” a hangunk, nem Istent dicsőíti az életünk. Jaj annak, aki a Kontár
kezébe kerül és hallgat a szívére. Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Életét adta azért, hogy te megszabadulj a bűntől.
Az Ő Igéje tiszta hang, amelyre figyelned kell a világ zűrzavarában.
Kinek a kezében vagy? Kinek a hangjára figyelsz? Engeded-e, hogy a Mester újra tiszta hangot adjon az életednek, hogy egész
életed Istent dicsőíthesse? Sz-S. G.

Van azonban egy feltétele.
Ha ennek nem vagy birtokában, akkor sohasem tudod
betölteni. Ez az egyetlen feltétel
az, hogy a SZÍVED TELE LEGYEN
SZERETETTEL!

A szappan és az Ige
Egy világi gondolkozású szappangyáros együtt sétált
egy lelkésszel. – Nem sokat ér az evangélium, amit Önök
hirdetnek: annyi gonoszság és oly sok rossz ember van
mégis a világban – szólt a szappangyáros. A lelkész nem felelt
mindjárt. Amint tovább mentek, egy csomó utcagyereket
pillantottak meg, akik csupa sárosak és piszkosak voltak.
– Úgy látom, hogy nem sokat ér a sok szappan: annyi
szenny és oly sok piszkos gyermek van mégis – szólalt meg a
lelkipásztor. – Igen, mert a szappan csak akkor ér valamit,
ha használják – mentegetőzött a szappangyáros. – Pontosan
így van ez az evangéliummal is, amelyet hirdetünk
– válaszolta a lelkipásztor.

Hagyományosan minden esztendő márciusának első vasárnapján rendezzük meg a Kőbányai
Mesterdalnokok Versenyét. Ez rendszerint egybeesik Bibliavasárnappal. Így az ének és az
Ige egyformán kiemelkedő hangsúlyt kap ezen a délutánon. A „mesterdalnokok” idén is
szép számmal szerepeltek, de gyülekezetünk énekkara is szívet gyönyörködtető művekkel
szolgált, melyeket Kántor Zsolt orgonaművész vezényelt, ill. zongorán kísért. Valljuk: a közös
éneklés jókedvre derít, azonkívül egészségesen is tart!

Két és fél hónap kényszerszünet után Isten kegyelméből június 1-én újra
megnyílhattak templomunk ajtói és újra a régi rend szerint tarthattunk istentiszteleteket.Így megrendezhettük a nyár elején szokásos presbiter-családok
találkozóját is. Volt bográcsgulyás, finom falatok, jó hangulat és legfőképpen
baráti beszélgetések. Képünkön a találkozón részt vevő presbiter-fiak láthatók.

× Öt év segédlelkészi szolgálat után Petkes-Varga Zsófia

elbúcsúzott gyülekezetünktől. Július 15-től püspöki
kinevezéssel a Baranya megyei Nagyharsányban
szolgál. Isten áldását kérjük életére, családjára, szolgálataira.

Július utolsó hetében a Nagyterem hat régi ablakát Ø
új, korszerű, hang- és hőszigetelt ablakokra cseréltük.
Hálásan köszönjük a testvérek adományait, melyekből
ez a nem kicsi felújítás megvalósulhatott! Ezután
a vizesedő falrészek leverése, végül a terem festése
következik.
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HEGYEK A BIBLIÁBAN

Szállodánk partja

A legkisebbek csoportfoglalkozását Turucz Tünde hittanoktató vezette.

Noé története kapcsán szivárványszínbe öltöztek a gyermekek.

Gyermekek rajzolták.

A vírushelyzet miatt egészen június elejéig bizonytalan volt,
hogy meg tudjuk-e idén tartani a sokak által oly kedvelt és
várva várt bibliai táborunkat. Amikor végre zöld jelzést
kaptunk, és meghirdettük az egy hetes balatonföldvári
táborozást, már nem is nagyon hittük, hogy egyáltalán lesznek
jelentkezők. Isten azonban megszégyenítette kishitűségünket:
július 6-án 114 gyermek és felnőtt ajkán csendült fel az ének
a Riviéra Park Hotel nagytermében: „Eljöttünk mind, zengjen
az ének…”! Soha nem voltunk még ilyen sokan! De nemcsak
létszám szerint voltunk sokan. Emberi szavakkal igazán nem
lehet kifejezni azt a sok lelki áldást, melyeket az istentiszteletek meghitt perceiben, egy-egy megértett Ige által, vagy
a kiscsoportos beszélgetések őszinte vallomásaiban vagy a
közös éneklések örömeiben kaptunk. Gazdagon táplálta a mi
Urunk szívünket-lelkünket Igéjével, Szentlelkének érezhető
jelenlétével.
A hét témája Hegyek a Bibliában volt. A hegyek a Bibliában
mindig különös és jelentős események helyszínei. A tábor
során lélekben naponta egy-egy hegyet másztunk meg: az
Ararát, a Mórijja, a Sínai, a Kármel, a Golgota és Olajfák
hegyét.
Szerettük volna megérteni mindazt, ami ott és akkor a
hegyen történt, valamint azt, hogy mit üzen ma nekünk Isten
e történeteken keresztül. A hegyen lehet találkozni Istennel,
aki kész újat kezdeni az emberrel: az özönvíz után a mai
Törökország területén lévő Ararát-hegyen feneklett meg
Noé bárkája. Amikor egy év bezártság után Noé és családja
kijött a bárkából, az első dolguk az volt, hogy megépítették a
történelem első „családi oltárát”, és hálát adtak Istennek
a megmenekülésért, megtartó kegyelméért. Erre válaszul
szivárvány jelent meg az égen, mely azóta is mindenkor Isten
örök ígéreteire emlékeztet. A Sínai-hegyen Isten szövetséget
kötött választott népével, Izráellel, melynek minden népre
kiterjedő, máig érvényes alapokmánya a Tízparancsolat.
Az Isten és ember közötti találkozásoknak sokszor része az
áldozatvállalás. A Mórijja-hegyen Ábrahám kiállta élete nagy
hitpróbáját, kész lett volna egyetlen fiát, Izsákot feláldozni,
bár Isten végül azt nem engedte meg neki. A Karmel-hegyen
Illés prófétával találkoztunk, aki kérlelhetetlen ítéletet
hirdetett a Baal és Asera bálványistenek felett. A Golgota
hegyén járva pedig megláthattuk, hogy a legnagyobb
áldozatot mégis az élő Isten vállalta az emberért. Szent
Fiában új és örök szövetséget kínál a Tőle eltávolodott ember
számára. Végül az Olajfák hegyén a missziói parancsot adó
Krisztust láttuk lelki szemeinkkel, amint tanítványai szeme
láttára mennybe ment. 				
						Sz-S. G.
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Tábori beszámoló

Köszönetemet szeretném kifejezni azért a felejthetetlen élményért,
amit a balatonföldvári biblia tábor jelentett számomra. Kicsit félve,
de nagy várakozással indultam el, hiszen még nem voltam ilyen
táborban. A közösség talán a legfontosabb, a legjellemzőbb ezekre
az együtt töltött napokra. Pedig akár az életkort, akár az életünk
helyszíneit nézzük, igencsak változatos a kép! A 15 hónapos
totyogó angyalka, a nyolcvanas éveiben járó kedves testvérünk,
az erdélyi kapusi gyülekezet tagjai, a Baross téri egyházközség
tagjai – és természetesen mi, a kőbányai gyülekezet tagjai
mind-mind együtt voltunk, együtt éreztünk, éltük meg hitünk
lélekemelő pillanatait.
A napirend adta a változatos tartalom kereteit. A reggeli közös
énektanulás után istentisztelet következett, az Igét lelkipásztoraink:
Szilágyi-Sándor Gabriella, Szilágyi-Sándor András, Bagi László
és Dobos Ágoston hirdették. Majd a csoportos foglalkozásokon
a hallott Igéről szólt a beszélgetés. Délután kinek-kinek szabad
program volt: pihenés, fürdés, vagy játékos vetélkedő, sportverseny,
kézműveskedés. Vacsora után szintén közös program: „saláta”,
rókavadászat, számháború, hétpróba, ki mit tud. Egyik este
Dobos Ágoston lelkész a menekültek, illetve a hazánkban tanuló
külföldi keresztények között végzett missziós tevékenységéről
beszélt nekünk.
Nagyon aktuális és érdekes volt meghívott előadónknak,
Kocsis Imre Antalnak, a Sylvester János Református Gimnázium
igazgatójának előadása is a református iskolák történetéről, a
jelenről és az ígéretes jövőről.
A homokvárépítő versenyen álmélkodhattunk a csodálatos
építészeti remekműveken. A kézműves foglalkozásokon
pompás mandalák, festett kavicsok, rajzolt-ragaszott képek és
még sorolhatnánk, mi minden született. Ne feledkezzünk meg
a sportversenyekről sem! Igaz, az olimpia elmaradt az idén,
de Balatonföldváron csodálatos eredmények születtek! Az esti
programok közül a táncház és a Ki mit tud? szinte mindenkit
megmozgatott, igazi siker volt! És csodálatos volt az is, hogy a
fiatalok nemcsak résztvevői, hanem lelkes és hozzáértő szervezői,
vezetői is voltak ezeknek a programoknak!
És ott volt a közös éneklések, énektanulások öröme!
Persze, a jó hangulathoz kellett a kellemes környezet, a finom
falatok, a Balaton, a jó idő is – és most ez is megadatott!
Lélekben megerősödve, szeretettel, hittel a szívünkben jöttünk haza
– ezek a napok erőt adnak a hétköznapokra is. Hálával gondolok
mindenkire, akivel együtt voltunk – és hálás vagyok a tábor
remek megszervezéséért, a sok munkáért a lelkipásztor-házaspárnak.
Áldás kísérje további életüket, munkájukat!
Budapest, 2020. július 22.
Tisztelettel: Bozó Klára
a kőbányai református egyházközség tagja
ny. pedagógus, könyvtáros

Csoportkép

Ez a kép az ifisek egyik délelőtti csoportbeszélgetésén készült.

Építőként vagy nézőként szinte mindenki részt vett a homokvárépítő versenyen.

A szálloda kertje csupa virág.

Egyik este táncház is volt.
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BIZONYSÁGTÉTEL
Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr!
Boldog az az ember, aki Őbenne bízik. (Zsolt 34,9)
Kedves Testvérek és Olvasók, szeretettel köszöntünk
Benneteket!
Foit Rainer és Foit Rainerné (Éva) vagyunk.
Szeretnénk Nektek pár szóban elmondani, hogy hogyan
vezetett/vezet minket Jézus Krisztus életünk folyamán.
***
Egymás mellett ülünk Rainerrel, ölünkben egy fényképalbum,
melyet fellapozva elénk tárulnak életünk egy-egy
pillanatképei.
1. kép: A Család:
Éva kezdi: Mindketten vallásos családba születtünk,
én Budapesten, Rainer pedig Berlinben. Édesanyján keresztül
ismertem meg őt, amikor szüleimmel a Balatonon nyaraltunk.
Eleinte csak levelezni akartunk egymással, mivel akkor divat
volt külföldiekkel levelezni. Öt év levelezés után azonban örök
hűséget esküdtünk egymásnak itt a Kőbányai Református
Templomban, ahol kereszteltek és konfirmáltam.
2. kép: Németországban.
Házasságkötésünk után Németországban telepedtünk le,
ahol abban az időben zárt templomkapuk, idegenekkel szemben bizalmatlan emberek, és szeretetlen közösség várt minket.
Megszületett kislányunk Claudia, akit születése után majdnem elvesztettünk, de kitartó imádságainkat meghallgatta az
Úr, megsegített bennünket és megtartotta őt.
Nehéz 3,5 év után kénytelenek voltunk lakásunkat ott hagyva
visszatelepülni Magyarországra.
Majd Rainer veszi át a szót: Sajnos én csak később, közel 1 év
múlva tudtam Évát követni új hazámba, ahol mindent elölről
kellett kezdenünk. Eleinte Éva szüleinél lakhattunk, de nem
voltunk kétségbe esve, mert az Úrra bíztuk magunkat és pár
év múlva újra saját otthonunk lett.
Claudia a Kőbányai Gyülekezet előtt konfirmált, később itt
kötött házasságot Zsoltival, akit nagyon szeretünk, szülei is
hívő keresztyének.
Az Úr 3 unokával áldott meg bennünket. Niki, a legidősebb is
itt lett megkeresztelve.
Éva: Bár én reformátusnak lettem keresztelve, mivel édesapám katolikus volt, katolikusnak nevelt, ezért kezdetben
katolikusként éltem meg a hitemet.

1986-ban azonban fordulat következett be az életünkben.
Lelkileg nyugtalanokká váltunk, nem találtuk igazán a
helyünket és imádságban kértük az Urat, hogy adjon nekünk
útmutatást.
Imádságunkat meghallgatta, két testvért küldött hozzánk
(Lenke és Piroska nénit), akik megkerestek és elhívtak minket
ide a gyülekezetbe. Attól kezdve kezdtünk el járni Kőbányára.
Később egy kedves családi látogatáson Papp Vilmos lelkipásztorunk jelezte, hogy Rainert szeretnék presbiterré választani.
Ezután több mint 10 évig szolgálhattunk ilyen formában is a
Pongrác telepi imaházban.
Az igehirdetések alatt azonban megértettük, hogy hitben
járni csak az Ige jobb megismerése által lehetséges, ezért
beiratkoztunk a Péceli Biblia Szövetség iskolájába egy 2 éves
alapfokú képzésre.
Számunkra azért is vált fontossá a tanulás, hogy bizonyságot
tudjunk tenni Urunkról, és az evangéliumot érthetőbben el
tudjuk mondani másoknak.
Utunk ezután a Nagyvárad téri gyülekezetbe vezetett. Itt is
megválasztották Rainert presbiternek, de más szolgálataink
is voltak.
Rainer: Miután presbiteri szolgálatom lejárt, fájó szívvel bár,
de szerettünk volna visszatérni Kőbányára, de hogy együtt
lehessünk Claudiával és családjával, végül is a Rákoskeresztúri
Ref. Gyülekezetbe mentünk.
Éva: Aztán elkezdtünk eljárni a vasárnap esti istentiszteletekre
Kőbányára, és ettől kezdve már nem tudtunk elszakadni
Kőbányától. Egyre jobban visszakívánkoztunk ide. Ezért az
ottani testvéreinktől búcsút véve, visszajöttünk Kőbányára,
ahol minden együtt van ahhoz, hogy hitünket az Ige szerint,
reformátusként élhessük meg, mert úgy érezzük, hogy Jézus
nélkül üres lenne az életünk.
Éva: Nemrég ünnepeltük házasságkötésünk 50. évfordulóját,
bizonyságot téve előttetek az Úr szeretetéről és megszentelő
kegyelméről.
Jó és tartós házasságunk titka az Ő jelenléte életünkben,
de hisszük, hogy nem csak minket, hanem a gyülekezetünket
is csak az Ő személye tudja összetartani!
Ezért „Siess, keresztyén, lelki jót hallani!”
Szeretettel: Rainer és Éva
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Ami lesz

„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:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

augusztus 16. 10 óra - Felnőttek keresztelője és konfirmációja
augusztus 23. 10 óra - Ifjak konfirmációja
augusztus 30. 10 óra - Új kenyérért való hálaadás és úrvacsora
szeptember 5. (szombat) gyülekezeti kirándulás Szarvasra
szeptember 6. 10 óra - Tanévkezdő ünnepi istentisztelet
szeptember 12. 14 óra – Konfirmációi oktatás kezdete
október 10. (szombat) 19 óra – Szüreti bál
október 29 – 31. Kálvin Napok
október 29. (csütörtök) 17 óra – Faragó Laura Kossuth- és Magyar Örökség
díjas énekművész, népdalénekes előadása A magyar népballada és a Biblia címmel.
október 30. (péntek) 17 óra – várhatóan Dr. Bagdy Emőke előadása
október 31. (szombat) 17 óra – Ünnepi istentisztelet a Reformáció estéjén
november 1. 10 óra – Gyászolók istentisztelete
november 29. 15 óra – Advent 1. vasárnapján Adventi szeretetvendégség
Hívogatjuk a Testvéreket a gyülekezeti kirándulásra.
Időpont: 2020. szeptember 5. (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 Kárpátmedence mértani közepére, Szarvasra látogatunk el. Itt található Magyarország legnagyobb területű (82 hektáros) arborétuma. A Hármas-Kőrös
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. Az arborétum
megtekintése után megebédelünk egy szarvasi vendéglőben, majd délutáni
programként a Kőrös-völgyi Állatparkba látogatunk el. Az út ára: 7.000.- Ft/ fő,
mely tartalmazza a belépőjegyeket, az ebéd és az utazás költségeit.
Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet szept. 1-ig.

Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy gyülekezetünkben a Presbitérium határozata szerint az egyházfenntartói
járulék (ajánlott) összege 2020. 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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„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 18 órakor esti istentisztelet

t

vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet

t

kedden 18 órakor bibliaóra a Kisteremben

t

csütörtökön 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

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 - 2020. július
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.

