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“Mindeddig megsegített bennünket az Úr!” (1Sám 7,12)
Karácsonyra készülődünk! Várjuk Krisztus
Urunk születésének az ünnepét! A karácsonyt pedig
hamarosan az év vége követi. Ilyenkor áttekintjük, hogy mi
az, amit Isten kegyelméből és az Ő segítségével meg tudtunk
valósítani mindabból, amit elterveztünk év elején. Az eredményekért hálát adunk Istennek, megköszönjük az Ő áldásait
és azt, hogy erőt, egészséget adott munkáink végzéséhez. A
hívő református ember a próbákat és a kereszteket is Istennek
köszöni meg, hisz tudja, hogy azok is a mi nevelésünket
szolgálják; azért engedi meg Isten a próbákat, hogy azok által
alázatosságra neveljen minket. Így hát a megpróbáltatásokat
is Istennek kell megköszönni!
Az év vége felé közeledve gyülekezetünk is,
hasonlóan egy emberhez vagy családhoz számadást készít az
eltelt esztendőről.
Mindenki tisztában van azzal, hogy egy családi
házra és környékére sosem mondhatja az ember azt, hogy
mindennel készen vagyok, nekem már nincs több teendőm
a ház körül. A jó gazda, ha végigmegy az udvaron és nyitott
szemmel jár, azonnal észreveszi, ha egy cserép megmozdult
a tetőn, vagy ha egy újabb gaz dugta ki a fejét, vagy ha
valaki egy szemetet dobott be az udvarára. Ezek mellett nem
mehet el úgy, hogy majd valaki más megigazítja azt
a cserepet, vagy kihúzza azt a gazt, vagy majd jön valaki és
lehajol a szemétért.
A templomnak és környékének ma mi vagyunk
a gazdái mindannyian. Apáink megépítették, de a
Mindenható Isten reánk bízta és rajtunk fogja számon kérni
azt, hogy milyen gazdái vagyunk? A gazda csak jó gazda
lehet, mert ha nem érzi sajátjának azt, ahol lakik, ahol
otthont talált, akkor nem gazda, hanem béres.
A gyülekezet minden tagjának szeretném beírni a szívébe azt,
hogy a templom és a parókia nem a presbitériumé és még
kevésbé a papé, hanem a gyülekezeté - amiért felelősek
vagyunk, együtt mindnyájan.
Ennek a jegyében tegyünk egy időutazást
és elevenítsük fel azokat a munkákat, amiket 2011-ben
a jó gazda szeme meglátott és azonnal nekilátott annak
elvégzéséhez.
A hosszú tél elmúltával március elején nagytakarítást végeztünk a templomban és a templomkertben.
Ezúton is mindenkinek a segítségét hálásan megköszönjük.

2011. november 27-én tettek fogadalmat az
újonnan megválasztott kurátorok és presbiterek.
Hisszük, hogy a 24 tagú új presbitérium szolgálata
tovább fogja vezetni Kőbányai Református
Egyházunkat az Isten Országa felé vezető úton.
A régebbi szolgálattevőknek emléklapppal
köszöntük meg hűségüket. A “stafétabotot
átadókat” pedig tiszteletbeli presbiterekké fogadta
a gyülekezet közössége.

Július második felében kezdtünk hozzá a Nagyterem
újrafedéséhez, mivel a több évtizedes palatető elavult, aminek
következtében több helyen beázott a Nagyterem. A legsürgetőbb feladatunk tehát az újrafedés volt, hogy ezáltal
megmentsük azt a rendkívül értékes faragott kazettás
mennyezetet, amivel nem sok gyülekezet büszkélkedhet.
Az imádságokért és az adományokért Istenünknek adunk
hálát.
A nyár folyamán megvalósulhatott a autókijárat
lebetonozása is. Így már nem kell esős időben sárban járni.
A munkák befejeztével októberben ismét nagytakarítást
tartottunk. Az ebben nyújtott segítségüket is nagyon szépen
megköszönjük a testvéreknek.
November elején úgy döntöttünk, hogy a parókia
ablakai és a bejárati ajtó, amelyek megérettek a felújításra,
most sorra kerülhetnek. Ezek a munkák folyamatban vannak,
és jó reménységünk van afelől, hogy december első
napjaiban, még a nagy hidegek beállta előtt befejeződnek.
Sok-sok gyülekezeti tag óhaja valósulhat meg
azáltal, hogy a presbitériumban döntés született
a templom fűtésének a korszerűsítéséről. Ehhez a
beruházáshoz nagyban hozzá járult az is, hogy gyülekezetünk
énekkara, a Sztárai Mihály Vegyes Kar jótékonysági
hangversenyt szervezett november 20-án. Az est
teljes bevételét a templomunk fűtésére ajánlották fel.
Ehhez több gyülekezeti tag, - akik a hangversenyen nem
tudtak jelen lenni - kisebb és nagyobb összeggel járult hozzá.
Az énekkar felajánlását és a hívek adományait hálás szívvel
megköszönjük. A Presbitérium Építési Bizottsága
megtárgyalta a kivitelezés lehetőségét és a munkálatokhoz
mihamarabb hozzáfogunk.
Tudjuk azt, hisz olyan sokszor megtapasztaltuk már,
hogy Isten segítségével minden felmerülő akadály
leküzdhető. Ezeket a sorokat kicsit már a jövőbe tekintve
írom, hisz Istenünk segítségével folytatni szeretnénk a tető
teljes felújítását és beépítését.
Minden eddig elvégzett munkáért először és elsősorban Urunknak Istenünknek adunk hálát! A gyülekezeti tagok
imádságaiért és adományaikért pedig köszönetet mondunk.
Áldott adventi készülődést és Istentől megáldott,
örömökben gazdag karácsonyt mindenki számára és boldog
új esztendőt kívánok mindenki számára!
Sz-S.A.

