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Kőbányai Református Egyházi Élet

A M I

V O L T . . .

Szeptember 17-i erdélyi gyülekezeti kirándulásunk jószolgálati
út volt a szó szoros értelmében, hiszen a Sztárai Mihály Vegyes
Kar szolgált a Nagyvárad-réti Református Templomban.

Szeptember utolsó vasárnapján közös szalonnasütésre jöttünk
össze ifjainkkal a parókiakertben. Az egyik édesanya jóvoltából
még finom kürtős kalácsot is süthettünk a parázson.

Csendes napok Galyatetőn

Életünkben először történt, hogy csendes napon vettünk részt, ezért a család kíváncsian várta, milyen élmény, megújulás
lesz ez számunkra. Odaérkezésünkkor megismerkedtünk más gyülekezetből érkező testvéreinkkel.
Szilágyi-Sándor Gabriella lelkipásztor igetanulmány-sorozatában megismertette velünk a vakon született ember
meggyógyításának történetét (Jn 9. rész). Ez a történet nagyon mélyen érintett. Ennek a vakon született embernek milyen nagy
volt a hite, hiszen ő még sohasem látta azt a helyet, ahová Jézus elküldte, mégis el mert menni a Siloám tavához.
Trencsényi László lelkipásztortól megtanultuk, hogy amint a csillagok fénylenek, nekünk is úgy kell ragyogni
Isten gyermekeiként (Fil 2). Miklóssy Józseftől a Jn 10, 1-28 alapján megismertük, milyen a jó Pásztor és milyenek az Ő juhai,
miként vigyáz Ő reánk és gondoskodik rólunk. Mindezek keretében szép énekekkel dicsértük Istenünket. Minden igehirdetés,
tanítás után megbeszéltük az igével kapcsolatos dolgokat.
Egyik délután kirándulást tettünk a közeli Kékes-tetőre, mely a maga 1014 méterével Magyarország legmagasabb
pontja. A friss hegyi levegő, a csodás táj, a novemberi erdő pompás őszi színkavalkádja a gyönyörű napsütésben mind a Teremtő
irántunk való szeretetét hirdette.
Nagy élményekkel, szép emlékekkel tértünk haza. Bízunk abban, hogy a jó Isten megsegít, és még sokszor veszünk részt
csendes napokon, mert ekkora lelki feltöltődést nem szabad kihagyni!
Petkes család
„Fel nagy örömre, ma született,
Aki után a föld epedett…”– hangzott az ének mindőnk ajkán
advent 1. vasárnapján. A minden évben megrendezésre kerülő
szeretetvendégséget idén az öröm, az örvendezés jegyében
tartottuk. A kétezer éves örömhír nekünk is szól, átjárja szívünket
és örömmel tölt el: „Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr
Krisztus!”.
Sor került a gyermekek által leginkább várt tombolára is. Több
mint 100 ajándékot tudtunk kiosztani (köszönet érte minden
jókedvű adakozónak!). A finom sütemény és tea után
megköszöntük a sok ajándékot, amit kaptunk. De nem
felejtkeztünk el arról, hogy a legnagyobb Ajándék az érünk
született Úr Jézus Krisztus! Aki Őt megtalálja, nemcsak egyetlen
napon, hanem egész életében boldog ember lesz. „Hála legyen az
Istennek kimondhatatlan ajándékáért” (2Kor 9, 15).

