
ADVENTI 
KOPOGTATÁS
Az ajtó, amelyről Jézus beszél, nem 
az ismert fából készült nyílászáró 
szerkezet, nem emberkéz faragta 
ajtóról van szó. De mégis valami  
olyanról, ami mint egy ajtó elválasztja 
egymástól azokat, akik együtt is 
lehetnének. Amíg az ajtó zárva, 

addig elválaszt. Jézus és énközöttem, teközötted nemcsak egy fából készült ajtó jelenti az akadályt. A szívem-
ben lakozó önzés, szeretetlenség, gyűlölködés, észrevett vagy számba se vett bűneim, csalhatatlannak hitt 
elképzeléseim, gőgös önbizalmam és ehhez hasonlók minden ajtónál biztosabban zárják el a hozzám közeledőt.
A találkozás létrejöttének egyetlen lehetősége van: ki kell nyitni az ajtót. Kilincs azonban csak 
belülről van. Jézus várja, hogy félretegyük az útból az akadályokat és nyissuk ki Előtte szívünk ajtaját. Ha lehe-
tetlen volna, akkor nem biztatna. Betörhetné, de nem teszi. Tiszteletben tartja az ember döntését, s megvárja, 
amíg mi tesszük rá a kilincsre a kezünket. 
Zörget, most is. Nem akar az ajtó előtt maradni. De mögötte se! Az előszobával nem elégszik meg. Benn a 
szíved mélyén, életed középpontjában kér helyet. Az ismert gyermekének így mondja: „Jézus kopogtat 
a szívem ajtaján/ Csendesen várja, hogy megnyílik talán / Csendes szavával szól nekem: halld meg a hívást 
gyermekem! / Régen kereslek tégedet, ma nyisd meg a szívedet!”
Hogyan kopogtat? Lehet, hogy egy bibliai Ige vagy történet által, ami mélyen megérint; lehet, hogy beszélgetsz 
valakivel, aki elgondolkodtató dolgokat mond neked; Jézus zörgetése lehet egy betegség, egy nagy családi  
esemény, gyász, tragédia is, vagy bármi, ami által szólítgat, kopogtat.
Persze először félünk, mert ha bejönne, meglátná, hogy 
mi van idebent! Talán jobb is, ha nem látja meg, mi van itt 
a szívemben! Micsoda bűnös vágyak, hamis gondolatok, 
tisztátalan érzések, titkolt hazugságok, s hogy meghidegült 
benne a szeretet! 
Adventnek ez a lényege: ne félj megnyitni szíved ajtaját!  
Ne aggódj, Jézus segít rendet tenni!  Fogadd be az Úr Jézust, 
hogy békességed és örömöd legyen! Mert ha Ő a szíved  
állandó lakója (nem csak albérlője), akkor békességre lelsz, 
a háborúság megszűnik, a könny fölszárad, a seb begyó-
gyul, a teher könnyebb lesz, és öröm költözik életedbe. 
Az idézett gyermekének utolsó versszaka már a jövőbe 
tekint: „Eljő az óra, hogy én kopogtatok/ Ott, ahol állnak 
majd fénylő angyalok/ És kérve kérem Mesterem, hogy 
nyisson ajtót énnekem/ Ott zeng szívem majd éneket,  
ott zeng hálaéneket!” Sz-S.G.

A d v e n t i  ú t o n . . .
Valaki jön - de te nem veszed észre!
Valaki közeledik hozzád - de te bezárkózol!
Valaki kopog nálad - de te átalszod látogatását!
Valaki belép hozzád - de te házon kívül vagy!
Valaki nálad lakik - de te kidobod őt!
Valaki feltárulkozik - de te a szavába vágsz!
Valaki vár rád - de te hátat fordítasz neki!
Valaki segítséget kér - de te megkeményíted szívedet!
Valaki ajándékot ad neked - de te elásod azt!
Valaki végtelenül ráér - de veled sosem lehet beszélni.
Valaki nyugalmat hoz - de te szétszórt vagy!
Valaki jön - de te csak magadat látod!
Amíg csak jön - mindig megváltozhatsz!
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„Íme, az ajtó előtt 
állok, és 
zörgetek: ha 
valaki meghallja 
a hangomat, 
és kinyitja az  
ajtót, 
bemegyek 
ahhoz, és vele  
vacsorálok, ő  
pedig énvelem” (Jel 3, 20)

Csendes adventi készülődést, és Istentől gazdagon megáldott 
Karácsony ünnepet kívánunk minden kedves Olvasónknak!
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I G E I  Ü Z E N E T

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, 
sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem 
jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 
sem magasság, sem mélység, sem semmiféle 
más teremtmény nem választhat el minket 
Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus 
Krisztusban, a mi Urunkban” (Róm 8, 38-39).

Szeretnénk tudni, mindig szeret-e bennünket Isten. 
Nemcsak karácsonykor, amikor ragyog a csizmánk, 
és szépen meg vagyunk fésülködve. Nem csak akkor, 
amikor fel vagyunk dobva, és legszívesebben keblünkre 
ölelnénk az egész világot. 

Nem ez a kérdés. Azt szeretnénk tudni, hogyan érez 
irántunk, amikor idegesek vagyunk, amikor kifakadunk 
mindenkire, aki hozzánk szól, amikor belesüppedünk 
az önsajnálatba, amikor egész nap zsörtölődünk, 
vagy amikor az élő fába is belekötünk. Akkor hogyan 
érez irántunk? Van-e, ami elszakíthat minket Isten 
szeretetétől?

Isten még azelőtt megválaszolta ezt a kérdést, mielőtt 
feltettük volna Neki. Ragyogó csillaggal világította 
meg az eget, hogy meglássuk a választ. Angyalkórus 
hangjai töltötték be az éjszakát, hogy meghalljuk, mit 
felel. És megtette, amit senki emberfia még elképzelni 
sem mert, csak hogy elhiggyük a válaszát: emberré lett 
és közöttünk lakott. Az emberiség vállára tette a kezét,  
és azt mondta: „Különlegesek vagytok”. 

Isten szeret minket, úgy, ahogy vagyunk. Ne higgyük, 
hogy jobban szeretne, ha jobban hinnénk Benne.  
Ne higgyük, hogy mélyebb lenne irántunk való  
szeretete, ha mélyebb gondolataink lennének. Isten 
szeretetét ne keverjük össze az emberek szeretetével! 
Az emberek gyakran jobban szeretnek minket, ha  
jobban teljesítünk, és kevésbé, ha hibázunk. De Isten-
nél ez másképp van. Ő pontosan olyannak szeret  
minket, amilyenek épp vagyunk.

Isten szeret minket, úgy, ahogy vagyunk – de nem akar 
így hagyni minket! Azt szeretné, hogy egészen olyanok 
legyünk, mint Jézus. Azt szeretné, hogy „az az indulat 
legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt” 
(Fil 2,5).  Sz-S.G. 

János evangélista szavai ráirányítják a figyelmünket 
Jézus Krisztus megjelenésének jelentőségére: „Az Ige 
volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden 
embert: Ő jött el a világba… Akik pedig befogadták, 
azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé 
legyenek” (Jn 1, 9.12). 

A híres svájci igehirdető, Walter Lüthi mondta, hogy 
Jézus Krisztusban az Isten kényszerleszállása történt 
meg ebbe a világba. Természetesen nem az alászálló 
Isten van kényszerhelyzetben, hanem azok, akikhez 
leszáll. A svájci Alpokban többször megtörténik a 
hegymászókkal, hogy az elért csúcson olyan hóvi-
har, lavinaveszély támad, hogy már se visszajönni, 
sem hozzájuk felmenni nem lehet. Ekkor helikoptert 
küldenek értük, amely leszáll a kényszerhelyzetben 
lévőkhöz, és megmenti őket. 

Az Úr eljövetelének ünnepén, mint Megmentőnknek, 
Szabadítónknak mondjuk Jézus Krisztusnak: Urunk! 
Köszönjük alászállásodat, mert Te azért jöttél, hogy 
szállásra találj bennünk. Igéd világosságában látjuk 
igazán, milyen nagy szükségünk van Rád. Látjuk, 
hogy minden azért történt az első karácsonyon, mert 
Te megláttál, elindultál és felvállaltál minket. Te jobb 
utat tudsz a mienknél. Mutass ma új utat nekünk, 
és juttass célba minket. Egy másként folytatott élet-
re vágyunk, ami, hisszük, Veled megvalósulhat.  
Krisztusunk, helyezd új alapokra az életünket! Ámen. 

(Fekete Károly írása nyomán)

MINDIG  SZERET
A SZENTFÖLDÖN JÁRTUNK
2022. november 15. és 20. között Isten kegyelméből a Szentföldön járhattunk. Csodálatos 
élmény volt meglátni azokat a helyeket, ahol 2000 évvel ezelőtt Krisztus Urunk járt,  
gyógyított, tanított. Ezúton szeretnénk a látottakból ízelítőt adni olvasóinknak. A jobb  
oldali kép a tengerparti Jaffában készült rólunk, 33 Celsius fokos melegben. Ez az a bibliai  
Joppé, ahol Péter apostol egykor Simon tímár házában megszállt (ApCsel 10). 

Bal oldalon látkép a 
Karmel-hegyi Haifa 
városára, melynek leg- 
népszerűbb látványos-
sága a Világörökség  
részét képező Bahai 
kert, a háttérben a Föld-
közi- tenger. 
A jobb oldali képen: az 
egykori zsinagóga rom-
jai Kapernaumban 
(Mk 1, 21).

Bal oldalon a Jordán folyó, éppen egy csoport 
megkeresztelkedésének voltunk tanúi. Messzi 
országokból azért zarándokolnak ide sokan, hogy 
Jézushoz hasonlóan ők is a Jordánban keresztel-
kedjenek meg. 

Jobb oldalon a Genezáret-tó, mely területére 
nézve ugyan kisebb, mint a Balaton, de hullámai sok 
jézusi csodát láttak (Mt 14, 22-33; Mk 4, 35-41 stb.)

A kumráni barlangok egyikében 
találta meg egy beduin kecskepásztor a 
híres Holt-tengeri tekercseket 1947-ben. 
A jobb oldali képen Betlehem városa – 
ma. Alul balra: jeruzsálemi városkép. 
Középen: a betlehemi Születés temp-
lomában ez a csillag mutatja Jézus 
Krisztus születésének helyét.
Alul jobbra: az Olajfák hegyén állítólag 
még ma is élnek azok az olajfák, amelyek 
között egykor maga Jézus lépkedett.

ELJÖVETEL
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A m i  V O LT . . .

Július 4. és 9. között rendeztük meg gyülekezetünk nyári bibliai táborát Balatonföldváron. A hét témája: Isten gyermekei 
vagyunk. Vezérigénk: „akik pedig befogadták Jézus Krisztust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; 
mindazokat, akik hisznek az Ő nevében” (Jn 1, 12). A jobb oldali kép az ifisek egyik délelőtti foglalkozásán készült.

A tanévzáró istentiszteleten (június 12-én) közösen adtunk hálát Istennek megtartó kegyelméért, tanítóink-tanáraink 
egész éves munkájáért, szüleink gondviselő szeretetéért. A Presbiter-családok találkozóját június 18-án tartottuk.

Szeptember 3-án Szekszárdon jártunk gyülekezeti kiránduláson. A város bemutatásáról és a gazdag programról Kocsis 
Imre Antal főigazgató úr gondoskodott. Képünk a Vármegyeháza udvarán készült. A jobb oldali képen a Törekvés Táncegyüttes 
tagjai palotást táncolnak az október 15-i Keresztyén Szüreti Bálon.

Két gyertya ég az adventi koszorún december 4-én, amikor az óvodás és kisiskolás gyermekek adventi műsorát hallhat-
tuk. A jobb oldali kép egy héttel korábban, november 27-én készült: Adventi szeretetvendégség a Nagyteremben.

„A gyermek Jézust 40 napos korában „felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák 
az Úrnak, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés  

szerint… Volt ott egy prófétanő is, Anna… Abban az órában ő is odaállt, hálát 
adott Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását” 

(Lk 2, 22-24. 36-38)

Az Úr törvénye szerint Mária és József felviszik 40 napos 
gyermeküket a jeruzsálemi templomba, hogy bemutassák 
az Úrnak és áldozatot adjanak.   

Két tanú is van ott, egy férfi és egy nő, s mindkettő idős: 
Simeon és Anna. Simeon ismertebb. Nem azért, mert férfi, 
hanem azért, mert többet írt róla Lukács, s talán többször 
is emlegetjük. Anna úgyszólván Simeon árnyékában van, 
de mégis Jézus fényében! Rembrandt is így festette 
meg őt: a Gyermekről hull a fény Anna arcára.

Ha egy mondattal lehetne jellemezni Anna életét,  
akkor így jellemezhetnénk: Anna kegyelem által él,  
és Jézus kegyelméről énekel. Már a neve is ezt jelenti: 
megkegyelmezett. 

Önkéntelenül is összehasonlítjuk az újszövetségi Annát 
az ószövetségivel, Sámuel édesanyjával. Ő anyaságáért 
könyörgött, és emiatt volt a templomban (1Sám 1). Ez az 
Anna prófétanő, férje halála után tudatosan mondott le az 
újraházasodásról és ezzel a gyermekáldásról. Mindkettő-
nek szenvedéssel tele az élete. Mindketten ismerték a  
templomot – belülről.

Az evangélista megjegyzi, hogy Anna 7 évig volt férjnél, s 
12x7 év óta, tehát 84 éve özvegy. Általában 14 éves korban 
mentek férjhez a lányok. Ha összeadjuk: 14 + 7 + 84= Anna 
105 éves. Mit tudunk az életéről, Hogyan élt 105 évesen? 
Egy özvegy számára nehéz volt a megélhetés. Akkoriban 
semmiféle szociális gondoskodás nem volt. A templomban 
élt, az Úrnak szolgált. Megszakítás nélkül a templomban 
volt: jelen volt a reggeli és esti áldozatoknál, és minden 
bizonnyal jelen volt akkor is, amikor Zakariás kijött és 
nem tudott áldást osztani.

Anna élete az Úrért való élet: böjtölt és imádkozott, vagyis 
Isten ügyével foglalatoskodott szüntelen. 

Annának nemcsak a neve az, hogy megkegyelmezett, 

életében is Isten kegyelme mutatkozott meg. Egyrészt  
abban, hogy célt kapott az élete, beteljesült hosszú vára-
kozása: megláthatta és Simeonnal együtt tanúskodhatott 
Isten Fia testben való megjelenéséről. 

Másrészt abban, hogy Isten kegyelmesen megengedte 
neki, hogy ő legyen az első katechéta, az első templomi 
tanító, aki Jézusról szól és tanít: „abban az órában odaállt, 
hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, 
akik várták Jeruzsálem megváltását”.  Hitben látja meg 
Isten ígéreteinek beteljesülését. Amire Izráel oly régóta várt,  
annak most ő szemtanúja és bizonyságtevője: és nem tartja 
meg magában, amit, illetve Akit látott, hanem beszél róla 
mindenkinek, akik ott voltak a templomban. Elmondta 
mindenkinek: Isten cselekedete ennek a gyermeknek a 
születése!

Nem vette ugyan a karjaiba a gyermeket, mint Simeon,  
de dicsérte Istent. Simeon mellé állt, s vele együtt örven-
dezett. Anna nem a gyermeket, még kevésbé a szüleit, 
hanem Istent dicséri, Aki beteljesíti ígéreteit. Ez a 
hitvallás ragyogást ad özvegységének, így kerül a Gyermek 
Jézus fényébe ez a több, mint 100 éves asszony.

Miközben a papok nem vettek tudomást az eseményekről, 
Anna Istent dicsőíti. A papok ugyan ott vannak, de szájuk, 
szemük és a szívük csukva maradt, ez az idős asszony pedig 
beszél Isten kegyelméről mindenkinek. 

Mi a mi teendőnk? Mi is lehetünk Isten kegyelmé-
nek eszközei. Elmondhatjuk mi is mindazoknak, akik 
körülöttünk élnek, hogy Akit az Ószövetségben vártak, 
az az Újszövetségben közénk érkezett. Elmondhatjuk, 
milyen nagy kegyelem az, hogy úgy ismerhetjük Őt, mint 
személyes Megváltónkat. Elmondhatjuk azoknak, akik 
még nem tudják, hogy Szabadítóul küldte Őt az Atya.  
Így kap értelmet az életünk: bizonyságtevésünk és dicsé-
retmondásunk által.

A mai társadalomban alig számítanak az idős emberek 
valamit. Istennek és az egyháznak azonban fontosak! Mert 
ők - Anna módjára - bizonyságot tesznek Isten kegyelméről. 
S mint egy korona, olyan az életünkön ez a bizonyságtétel.

Azon a helyen, ahová Isten állított minket, dicsérjük Ist-
ent azért a kegyelemért, amellyel lehajolt Jézusban a bűnös 
emberiséghez. Így kap fényt az életünk, akárhány 
évesek vagyunk is – Jézusról árad ránk a fény. 

Erre tanít minket Anna: 
Akármennyi a panaszkodni való – sokkal több a dicsérni való. 
Akármennyi a beszélnivaló – mindig több az imádkozni való.
Akármennyi a kritizálni való – sokkal több a szolgálni való!

JÉZUSRÓL ÁRAD RÁNK A FÉNY
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„Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. 
Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével!”  

(Zsolt 65,5)

Az állandó alkalmainkon kívül a következő ünnepi alkalmakra hívunk és várunk minden 
kedves Testvérünket:

• december 11-én (advent 3. vasárnapján) a 10 órakor kezdődő istentiszteleten hittanos  
gyermekeink énekekkel, versekkel köszöntik az értünk született Megváltót

• december 11-én (vasárnap) 15 órától Adventi kézműves foglalkozásra várunk  
mindenkit a Kisteremben

• december 17-én (szombaton) 17 órától hallgathatjuk meg a Pataky Női Kar karácsonyi 
hangversenyét. Vezényel: dr. Fazekas Ágnes 

• december 18-án (advent 4. vasárnapján) a 10 órakor kezdődő istentiszteleten konfirmandus 
ifjaink adnak ünnepi műsort

• december 24-én (szombaton) 17 órakor szentesti ünnepi istentisztelet a templomban. 
Trombitán játszik: Igric Balázs, orgonál: Kántor Zsolt

• december 25-én (karácsony 1. napján) ünnepi istentisztelet úrvacsorával fél 9-kor  
és 10 órakor, esti istentisztelet 17 órakor.

• december 26-án (karácsony 2. napján) ünnepi istentiszteletek fél 9-kor,  
10 és 17 órakor. Az Úr szent asztalát 10 órakor terítjük meg.

• Óévi hálaadó istentisztelet december 31-én (szombaton) 17 órakor

• Újévi könyörgés január 1-én (vasárnap) fél 9-kor, 10 és 17 órakor

Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy gyülekezetünkben a Presbitérium határozata szerint az egyházfenntartói 
járulék (ajánlott) összege 2022. évben 10.000.-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! 

Ü N N E P I  A L K A L M A KVELEM VÁNDOROL UTAMON JÉZUS

Túrmezei Erzsébet: 

Ú j é v i  k é r é s
Láttam Uram!
Egyik béna volt, a másik aszott, sárga…
vagy nem volt lába…
De a Te fényed hullt a betegágyra!
Hitükkel elrejtőztek nálad,
és úgy hordozták mázsás terhüket
a Te erőddel, mint a szalmaszálat.

És láttam szalmaszál alatt roskadozókat.

Mert mázsás teher
könnyű, mint a kis szalmaszál, Veled.
De nélküled a szalmaszál is mázsás súly lehet.

Új évbe indulok,
és nem tudom, mi vár rám.
Csak azt tudom: velem vagy,
nem hagysz árván.
Csak azt tudom: utam már kijelölted.
Mint bízó gyermek, járhatok előtted.
Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet,
s irgalmad mindegyikre áldást rejtett.

Csak egyet adj: hogy céliránt haladjak,
hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak!
És ha szereteted mázsás teherrel
tenné próbára ezt a gyenge vállat – 
segíts úgy vinni mázsás terhemet
a Te erőddel, - mint a szalmaszálat!

„Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg 
a törvényt… ne térj el tőle se jobba, se balra, hogy 
boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd 
abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem 
tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg 
mindazt, ami ebben meg van írva, akkor sikerrel jársz 
utadon és boldogulsz” (Józs 1, 7-8)

Milyen lesz az új esztendő? Mi vár ránk 2023-ban? Milyen gondok, 
terhek, próbatételek, megszorítások? Milyen örömök, sikerek? 
Minden évkezdés izgalmas, éppen azért, mert nem tudjuk, mit 
tartogat számunkra.

Ha lehetne valamit kívánnom magamnak és másoknak az új 
esztendőre, akkor nem azt kívánnám, hogy előre lássam/lássuk, 
hogy mi jön, hanem azt, hogy akármi jön, mi azon a bizonyos 
egyenes ösvényen járjunk, az Úr által készített egyenes úton halad-
hassunk előre mindenféle helyzetben és mindenféle események 
között. Ezt pedig bátran kívánhatjuk is, hiszen ígéretünk van rá: 
„Az igaz ember ösvénye egyenes, Te egyengeted az igaz ember 
útját” (Ézs 26,7). 

Ahhoz azonban, hogy ezt a bizonyos egyenes ösvényt megtaláljuk, 
erről le ne térjünk, szükség van a naponkénti megállásra, elcsen-
desedésre. Kezdhetjük minden napunkat azzal, hogy kezünkbe 
vesszük Isten Igéjét, hogy megkérdezzük: „mit akarsz, Uram, hogy 
ma cselekedjem?” Ha ezzel kezdjük a napunkat, azt fejezzük ki, 
hogy számunkra fontos Isten szava, akarata, útmutatása. Hiszen 
ha valakire időt szakítunk, azzal odafigyelésünket, szeretetünket 
mutatjuk meg. 

És ki más lehetne az első a napjainkban, mint Isten? Ha így teszünk 
naponta, olyan rendet alakítunk ki, mellyel a hétköznapokat sem 
kell taposómalomnak éreznünk. Hiszen nem egyedül indulunk 
a napunknak, s az évünknek sem. S ha Isten első helyen van az 
életünkben, első helyen lesz a napjainkban is. Vele induljunk hát 
minden napon, akkor sikerrel járunk utunkon és boldogulunk!   
Sz-S. G.
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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 - 2022. december
A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség tudósítója

Megjelenik negyedévente     
Felelős szerkesztő: Szilágyi-Sándor Gabriella lelkipásztor

Nyomdai munka: SZELKER Nyomda

t    vasárnap fél 9 és 10 istentisztelet

t	 vasárnap 17 órakor esti istentisztelet 

t vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet

t kedden 17 órakor bibliaóra a Kisteremben

t csütörtökön 17 órakor imaóra a Kisteremben

t	 minden	hónap	első	csütörtökén	18	órakor	presbiterek	órája

t	 minden	hónap	utolsó	vasárnapján	10	órakor	úrvacsoraosztás

t	 szombaton	14	órakor	konfirmációi	előkészítő

t	 szombaton	15	órakor	ifjúsági	foglalkozás	a	Názáretben

t	 Énekkari	próba:	a	vasárnap	délelőtti	istentisztelet	után

ALKALMAINKRA SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK 
MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKET!
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