
Amikor a tanítványok hajója veszedelembe kerül a Genezáret taván, utolsó 
reménységük az Úr Jézus megtartó hatalmába kapaszkodik. Mindent 
elkövettek már, ami tapasztalt hajósoktól telik, de a veszély nagyobb, 
mint amennyire erejük és bölcsességük elegendő. Amikor erejük 
ellankad, tudásuk kimerül, és már-már teljesen kétségbe esnének, 
eszükbe jutnak Jézus eddig tapasztalt csodatételei. Bizonyára őket 
is meg tudja tartani. Ekkor felkiáltanak: „Uram, ments meg minket, 
elveszünk!” (Mt 8, 25). 
Az Úr Jézus követőinek mindig is az volt a legboldogítóbb tapasztalatuk, 
hogy Jézust, mint Megtartójukat, Megmentőjüket ismerték meg. Ez pedig 
az emberi élet legfontosabb kérdése. Mert minden erőfeszítésünk,  
akaratunk ellenére sem tudjuk magunkat megtartani. Látjuk azt is, 
milyen sokszor válik semmivé esztendők keserves fáradozásának 
gyümölcse! Nem bírjuk megtartani, amiért küzdöttünk, nem tudjuk 
megtartani magunkat sem. 
Talán soha nem érezte még ennyire az emberiség a maga gyengeségét, 
Megtartóra-szorultságát, mint ma. A 2020. esztendőben a világon 
végigsöprő COVID-19 vírusjárvány megmutatta, milyen nagy szük-
ségünk van a segítségre, a Megtartóra. Világszerte már több, mint  
másfél millió ember halálát okozta a koronavírus, hazánkban eddig  
közel 10 000 embertársunk lett az áldozata. Nem tudtuk megtartani 
őket. Nem tudta megmenteni őket az emberi teljesítmény, az orvos- 
tudomány, sem semmiféle törekvés. „Uram, ments meg minket, elveszünk!” 
Milyen boldogító bíztatást ad a karácsonyi Ige: „Ne féljetek, mert született nektek ma a Megtartó!” 
Az, aki odaáll mellénk a veszély órájában. Az, aki ismeri küzdelmeinket, szenvedéseinket és hatalmas karjával 
védelmezi, megtartja életünket. A Megtartó, aki lehajol hozzánk, gyógyító szeretetével megnyugtatja háborgó 
szívünket, lecsitítja viharainkat, összetöri a fenyegető veszélyt. De még ennél is többet jelent az, hogy Ő a  
Megtartó: megment bűneink büntetésétől, az igazságos Isten haragjától, a kárhozattól. 
Milyen nagy ajándék a karácsony a küszködő, szenvedő embernek! Bárcsak mindenki felismerné és  
elfogadná ezt az isteni ajándékot!
Az ünnepnapok legbensőbb öröme sem tudja feledtetni velünk nagy ínségünket, sok embertársunk fájdalmát, 
szenvedését. A média szüntelen emlékeztet a veszélyhelyzetre. Egy pillanatig sem feledhetjük el.
Ó, milyen nagy szükségünk van éppen most a Megtartóra! Most kell csak igazán ünnepelnünk a karácsonyt, 
a megtartó Úr Jézus Krisztus eljövetelét! Ne tétovázzunk hát! Nyissuk ki Előtte a szívünket, fogadjuk be azt, 
Akire most a legnagyobb szükségünk van: a mi Megtartónkat, hogy megmeneküljünk az eget-földet 
megrázó viharból! Így lesz békésebb, boldogabb a Karácsonyunk!                         Sz-S. G.

BÉKESSÉGGEL ÉS SZERETETTEL TE LJES KARÁCSONYT KÍVÁNUNK  
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!
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MiéRT lETT isTEn GyERMEk?
Nézem, nézem a barmok jászolyát. Benne fekszik a parányi gyermek.  
Pólyába takartan, a hidegben sírva, anyjára hagyott tehetetlenséggel.  
És ez a gyermek a végtelen Isten Fia? A világot teremtő Isten emberi  
testben? A gőgös Arius eretnek azt mondta, hogy ő nem tud letérdelni 
előtte, hogy imádjon egy tehetetlen gyermeket. Vajon a mi lelkünkön nem 
fut végig a kétely és a vonakodás?
Isten titkai, bármelyiket nézem, először megbotránkoztatnak. Az Úr Isten 
nem a mi szűk koponyánk szerint látja az életet, hanem Ő a kicsinység-
ben is meglátja a nagyságot, például a legegyszerűbb pásztoremberben is 
a becsületes tisztaságot, és a nagyokban is meglátja az utálatos kicsinyes-
séget, így a farizeusokban és írástudókban a nagyképű gőgöt. Épp ezért,  
a felületes lelkek sarkon fordulnak Isten titkaitól, mondván: Fura beszéd 
ez, ki hallgathatja ezt…?
Ha azonban tovább nézzük Isten titkait, csodálatot keltenek. Mert feltárul-
nak az élet nagy mélységei, a hazug emberi elképzelés mögött felderülnek 
Isten bölcs meglátásai. 

Aki most is, karácsonyestén, a gyermek Jézust nézi, először talán meg-
botránkozik, de aztán lassanként derengeni kezd: igen, Isten annyira  
szeret, hogy egészen leereszkedik hozzánk, egészen részese lesz sorsunk-
nak, egészen magára ölti természetünket. Az édesapa, aki szereti gyermekét, 
négykézláb mászik a földön, hogy a kicsi lovagoljon rajta; az édesanya, 
amikor mesél a gyermekének, szinte gyermekké válik, úgy gondolkozik,  
úgy beszél – mert szeret. Leereszkedik, és hasonul a gyermekhez. Így szeretett 
minket Isten is…
Aztán mire van szükség? Okoskodó tudósokra, gőgös Heródesekre, 
pompában úszó gazdagokra? Nem, nem, hanem kibékülésre. Az emberiség 
ugyanis megtagadta az engedelmességet Urával és Istenével szemben,  
föllázadt Alkotója ellen. Ezt a mérgező betegséget csak egy orvosság  
gyógyítja: a legteljesebb engedelmesség, egészen a halálig, mégpedig  
a kereszthalálig. Kezdve a gyermekké válástól, a szegénysorsban való 
születéstől. Akinek nincs gyomorsava, annak savval pótolják; akinek nincs 
a csontjában mész, annak babbal kell pótolnia a meszet. Ahol az elégedet-
lenség rontja az emberi természetet, ott egy orvosság használ: Isten Fia  
emberi testet öltött, kicsinnyé lett, tehetetlenné, pólyába takarttá és  
szegénnyé – engedelmességből!
Ezért lett az Isten gyermek…

(A Szív c újság 1948. december 25-i számából)

Giovanni Papini:   
JÖVEL!

KRISZTUS! Kitaszítunk Téged
magunk közül, mert számunkra
túlságosan tiszta voltál.
Elfordulunk Tőled, mert Te szent
voltál! Elítélünk és megfeszítünk
Téged, mert jelenléted a mi
bűneinket ítélte meg.

ÉS MOST?
Most, amikor így szemétdombra
kerültünk, most látjuk, érezzük,
mint fojtogat a vágy utánad, csak
Teutánad.

KRISZTUS,
nincs nekünk semmi bajunk,
csak az, hogy TE hiányzol nekünk.

AKI ÉHES, azt hiszi, hogy kenyér
után vágyódik. Nem, Te hiányzol neki.

AKI SZOMJAS, azt hiszi, hogy italra
szomjazik. – Te utánad szomjazik.

AKI BETEG, azt hiszi, hogy egészsége
hiányzik. – Te hiányzol neki.

AKI A SZÉPET keresi a világban,
nem is tudja, hogy Téged keres,
az örök szépséget.

AKI IGAZSÁGRA vágyik, Utánad
vágyik: örök Igazság után.

AKI BÉKÉT szomjazik, Utánad
szomjazik, akiben egyedül nyugszik 
meg a nyugtalan szív.

ÉG és FÖLD, jólét és balsors,
öröm és szenvedés, síró és
mosolygó ember, mind Utánad
kiált, édes Krisztusunk.

NÉZD, milyen Betlehem a lelkünk!
Hogy vár, hogy vár Téged!
JÖVEL, URAM JÉZUS!

KARÁCSONYI SZÁMVETÉS
„Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki:  
írják össze az egész földet. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. 
Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehem-
nek neveznek, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. 
És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. 
Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely” (Lk 2, 1-7) 

Az idő teljessége volt ez (Gal 4,4). A hatalmas Római  
Birodalomban készen volt a világ első közlekedéshálózata. 
Róma dicsőségére? Az evangélium terjedésére! A pogány 
birodalmi vallás csődbe jutott, az emberek kiábrándul-
tak, az erkölcsi élet lehanyatlott, a bűn megnövekedett 
(Róm 5, 21). Jött a kegyelem sokkal bőségesebb áradása, 
a világtörténelem fordulópontján, „azokban a napokban”. 

Összeíratott „az egész föld”, azaz az akkor ismert világ. 
Augustusnak parancsolnia kellett. Miért? Azért, hogy 
József és Mária Betlehembe menjenek és beteljesedjék a 
prófécia (Mik 5,1). Összeírták a lélekszámot és a vagyont, 
jövedelmet adókivetésre. Amit a császár, a helytartó és a 
vámszedők ekkoriban beszedtek, több volt a munkabér 
felénél! Számbavették, „értékelték” a lakosságot. Mennyi 
a haszon belőlük?

Számbavesz a világ. A „nincstelen” Jézust elhanyagol-
hatónak számolhatta a világhatalom. Heródes másként 
számolt: negatív „haszon” miatt gyilkolt. Máriának 
„számolás” nélkül is mindene volt a Gyermek. Simeon-
nak, Annának és a váltságot velük együtt váróknak lelki 
számvetés által volt mindenük. Izráel népéből a leg-
többen földi Szabadítóként értékelték, földi valutában 
mérték. Meglesz-e belőle a földi haszon? A főpapok és 
Júdás értékelték le a legmélyebben: 30 ezüstpénzes rab-
szolgaárfolyamon (Mt 27,9; 2Móz 21,32). Bár valóban 
szolga volt (Mt 20,28; Jn 13,5). Mások prófétaértéket 

tulajdonítottak neki 
(Mt 16,14). Betle-
hemben ember-alá 
értékelték: istállóig.  
A legmegdöbbentőbb 
azonban az, hogy Ő 
maga még mélyebben 
„értékelte alá” magát 
értünk: „fájdalmak 
hordozója, megvetett 
volt” (Ézs 53, 3) – hogy 
ördögfiakból emberré, 
Isten gyermekeivé vál- 
hassunk!

„Ti kinek mondotok 
engem?” – kérdezi tőlünk is. A szavunkkal: Krisztus-

nak. De: az életünkkel is? Aki igazán értékeli Őt, abból 
a szeretet kiűzi a félelmet (1Jn 4, 18). És annak Őhozzá 
képest, Ővele szemben minden mulandó érték „kár és 
szemét”, mint Pálnak volt (Fil 3,8). 

Számbavétetünk mi is. Leginkább „felértékeljük” 
magunkat. Túlértékelnek a szeretteink. Megközelítően 
értékelnek az ellenségeink. Azonban senki se értékel le 
és értékel fel annyira, mint Isten. Leértékel a pokolig és 
mégis felértékel a Fiú odaadásáig. Isten szeretete, Isten 
„bolondsága” ez a számbavételünk, amelyben azóta is 
számon tart – hajszálunkig menően.  

Mire becsüli az ember Jézust? Születésekor „Betle-
hemre” (Lk 2,7) – halálakor keresztfára (ApCsel 2, 23). 
Figyelemreméltó, hogy „nem volt hely számukra”. Hely 
volt, de nem számukra. Nem volt érdemes nekik adni, 
vagy éppen „veszteség” lett volna. Mást többet ad érte. 
Langyos állapotunkban nálunk sincs helye (Jel 3, 20). 
Végzetes leértékelés!

Ő „gazdag lévén szegénnyé lett értünk” az istállóban 
és a keresztfán, hogy mi az Ő szegénysége által meg-
gazdagodjunk (2Kor 8,9): békességre a földön, üdvös-
ségre a mennyben. 

Értékeljük Őt az életünkkel, valóságosan, hogy Ő is 
értékeljen minket csodálatosan, békességre, üdvös-
ségre, valóságosan!
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S I M E O N  É N E K E
Szomorú szívvel ugyan, de mindnyájunknak tudomásul kellett venni, hogy 2020-ban nagyon sok gyülekezeti program elmaradt  
a COVID-19 vírusfertőzés miatt. Nem tarthattunk meg olyan kiemelkedő alkalmakat, mint például a nagycsütörtöki úrvacsora- 
osztást, a nagypénteki passiót, a húsvéti istentiszteleteket, a Kórustalálkozót, a Bibliai Történetmondó Versenyt, az Anyák napi ünnepséget,  
a Szüreti bált, az Adventi Szeretetvendégséget, de hiányoztak az adventi-karácsonyi gyermek-műsorok is a decemberi vasárnapokon.  
Ellenben hálásak vagyunk mindazért, amiket a gyülekezet közösségében a testvérekkel együtt átélhettünk.

„Íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt 
a neve. Igaz és kegyes ember, várta Izráel vigaszta-
lását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta 
a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg 
nem látja az Úr Krisztusát. A Lélek indítására elment a  
templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, 
hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor kar-
jaiba vette, áldotta Istent, és ezt mondta: Most bocsátod 
el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert 
meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél  
minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul 
a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izráelnek”  
(Lk 2, 25-32). 

A Biblia tele van énekekkel. Az Ószövetségben Dávid zsoltárai, 
Mózes éneke, Mirjám éneke (2Móz 15), Anna hálaéneke (1Sám 2), 
Debóra éneke (Bír 5). Az Újszövetségben: Mária éneke, Zakariás 
éneke, az angyalok éneke a betlehemi mezők fölött, s íme itt:  
Simeon éneke.

Mi is szeretünk énekelni, az istentisztelet teljesen elképzelhetetlen 
ének nélkül. Általános megállapítás: a mai ember egyre kevesebbet 
énekel. A gépi zene kiszorította az egyszerű éneket a szívünkből.

Azonban ezeknél a bibliai énekeknél nem is arról van szó csupán, 
hogy valaki megtanult egy éneket és azt fújta, hanem énekre 
fakadt! Az ének az életét fejezte ki, nem is azt, hogy ki ő, hanem 
hogy mit tett vele az Úr!

Ha Simeon arról énekelt volna, hogy ki ő, akkor az öregség énekét 
mondta volna. Hányan mondják ma is az öregség énekét prózában 
és versben egyaránt: „Deresedem, s apad a testem/ Fogy a szó,  
szerelem, harag,/ Egy titkos véső egy szilánknyit/ belőlem minden 
nap farag” (Áprily Lajos). „Nem fog a fog, nem vág a kés,/ táncol 
a toll, reszket a kéz,/ Széles a gomblyuk, kövér lesz a gomb,/  
öltözködés, vetkőzés, mind csupa gond./ A dunna meleg, de hideg a  
paplan,/ Takarva nem jó, hát még takaratlan!” (Sík Sándor). 

De milyen más az agg Simeon éneke! Nem magáról beszél, 
hanem átizzik rajta egy boldog meggyőződés: Isten munkája 
benne. Nem magáról énekel, hanem békességről, üdvösségről, Isten 
dicsőségéről.

Amikor karjaiba vette gyermek Jézust, Istent dicsőítő énekre fakadt: 
„Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békes-
séggel”. Milyen szép, amikor valaki a legnagyobb méltóságának 
azt tartja, hogy ő Isten szolgája! Milyen jó, amikor valaki megtalálta 
békességét azáltal, hogy Jézust megtalálta és szívébe fogadta. 

Sz-S. G.

IMÁDSÁG
(Ismeretlen szerző)

Jászolban fekvő édes pici Jézus,
Bús magyar gyermek imádkozik Hozzád.
A Kárpátokat hópihék takarják.
Havas fejükkel Hozzád intenek fel,
A drága, védő, őrködő hegyek,
Add vissza nékünk, add a hegyeket.
Karácsonyfák az erdőn jönnek, jönnek.
Gyertyavilágban elmúlnak a könnyek.
A bús könnyek, a csillogón lepergők,
Add vissza nékünk, add vissza az erdőt.
A rónaságban fázva, összebújva,
tavaszvárón alszik lenn a búza.
Milliók várják az élet adóját,
Add vissza nékünk, add vissza a rónát.
Hozd vissza nékünk, ó hozd el a földet,
A könnyeinkkel, vérrel öntözöttet,
Amelyet hívunk, sohase felejtünk,
A földet, melyhez vissza sír a lelkünk.
S ha ideadtad a keserű kelyhet, 
És ha vezeklünk bús porba esettek,
Jászolban fekvő édes pici Jézus
Bús magyar ajkak reszketve susogják
Csak a szívünket vidd közelebb Hozzád!

A m i  v o lt . . .

Augusztus 16-án került sor a felnőttek keresztelőjére, illetve konfirmációjára. Hét testvérünk tett vallást Szentháromság Istenbe vetett hitéről.  
A csoportképen a hölgyek alsó sorban (balról jobbra): Csernák Katalin, Szamosi Tímea, Salamon Ildikó, Vincze Vénusz; a férfiak (balról jobbra): 
Sugár Tamás, Kálmán Zoltán  és Tokaji Imre. Isten áldja meg őket hűséggel és állhatatossággal! „Aki mindvégig kitart, az üdvözül” (Mt 24, 13).

Augusztus 23-án 20 ifjú kötelezte el magát Krisztus Urunk követésére. 
A csoportképen az alsó sorban (balról jobbra): Nemes Viola, Tóth  
Alexandra, Fried Izabell Ivett, Fábry Menta, Schell Antónia, Gergely 
Ildikó; mögöttük: Czirjék Tamás, Ökrös Eszter, Czirjék Brigitta, 
Zsámár Eszter, Seres Lilla; fent: Kovács Szabolcs, Balogh Kristóf,  
Szabó Márk, Molnár Hunor, Fogaras Károly, Dibáczi Gergely,  
Bereczki Máté, Kis-Fodor József és Ökrös Dávid. „Légy hű  
mindhalálig, és neked adom az élet koronáját” (Jel 2,10). 

A magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtő akciójában 
részt vállalt gyülekezetünk is. Ismerjük az Igét: „a jókedvű adakozót 
szereti az Isten” (2Kor 9, 7). Sok-sok jókedvű adakozó testvérünk  
jóvoltából 25 doboz tartós élelmiszert, illetve tisztítószert szállítottak 
el a parókiáról a Szeretetszolgálat munkatársai december első hetében. 
„Boldog, aki a nyomorultra gondol, a veszedelem napján megmenti azt 
az Úr” (Zsolt 41,2).

A júniusra tervezett gyülekezeti kirándulásunkat szeptember 5-re szervezhettük meg. A trianoni évforduló alkalmából Szarvasra látogattunk 
el, mely nemcsak a történelmi Magyarországnak, hanem a Kárpát-medencének is a mértani közepén terül el. Itt található Magyarország  
legnagyobb területű (82 hektáros) arborétuma. Urunk kegyelméből gyönyörű időben sétálhattunk az ősfás parkban, illetve a Mini  
Magyarország makettjei között. Sz-S. G.
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Bölcs emBerek mondták
• december 24-én (szenteste) 17 órakor tartunk istentiszteletet. Orgonán 

játszik: Kántor Zsolt, trombitán: Csizmadia Sándor

• december 25-én és 26-án (karácsony mindkét napján) fél 9, 10 és 17 órai 
kezdettel tartunk ünnepi istentiszteleteket. Az Úr szent asztalát I. nap fél 9-kor 
és 10 órakor, II. nap 10 órakor terítjük meg.

• december 27-én vasárnapi rend szerint (fél 9, 10 és 17 órakor) várjuk a  
Testvéreket istentiszteletre.

• december 31-én (csütörtökön) 17 órakor óévi istentiszteleten adunk hálát 
Istennek megtartó kegyelméért. 

• január 1-én (pénteken) 10 órakor újévi istentiszteleteken kérjük Urunk 
áldását, segítségét a 2021. évre. 

Szeretettel hívjuk és várjuk kedves testvéreinket  
ünnepi alkalmainkra!

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! 

Ünnepi alkalmaink

Létezik egy rendkívüli erő, amelyre, legalábbis máig, a tudomány nem talált formális magya-
rázatot. Ez az az erő, amely mindent magába foglal és irányít, ami az Univerzum minden egyes 
jelensége mögött áll, és amit még nem azonosítottunk. Ez az univerzális erő a Szeretet.
Amikor a tudósok az Univerzum egyesítő elméletét megfogalmazták, megfeledkeztek a 
legerősebb láthatatlan erőről.
A szeretet a fény, amely bevilágítja azokat, akik adják, és azokat, akik kapják.
A szeretet gravitáció, mert az embereket egymáshoz vonzza.
A szeretet erő, mert megsokszorozza a jót, és esélyt ad az emberiségnek arra, 
hogy ne pusztuljon bele saját vak önzőségébe.
A szeretet kibontakozik és megnyilvánul.
A szeretetért élünk és halunk meg.
A szeretet Isten és Isten a szeretet.     ~ Albert Einstein ~

Ma született a mi Üdvözítőnk, örvendezzünk! Nem szabad 
szomorkodnunk akkor, amikor az élet születését ünnepeljük; 
annak az életnek a születését, aki kioltotta belőlünk a haláltól 
való félelmet, és ígéretével az örök élet örömét oltja belénk. 
Senki sincs ebből az örömből kizárva, egyformán mindannyi-
unknak megvan a közös okunk arra, hogy örvendezzünk!   
   ~ Nagy Leó pápa ~

A karácsony nagy titka a Gyermek. Természetes emberi életünkben először gyermekek 
vagyunk, aztán felnőttekké válunk. A természetfölötti életben megfordított a sorrend: 
az öreg és elfáradt emberiségnek a betlehemi jászol tövében újra gyermekké kell lennie. 
Minden karácsony felszólítás az újjászületésre.    ~ Halász Piusz ~

Ilyenkor, decemberben mohó, kapzsi vásárlási láz lesz úrrá az emberiségen. Ott tolong  
a bevásárló központokban és ürülnek a polcok, zsebek. Mennyi nehézség, tiltás, bezárás, 
félelem, magány, betegség volt ebben az évben és mit sem tanult belőle az ember. Minek 
kell történnie, hogy megértse, az ajándék kéznél van? Ajándék a nap, az óra, a levegő, a fény. 
Ajándék ki mellett ébredsz, kinek kezét fogod a játszótérre menet, a szülő ki életet adott és 
a lehetőség, hogy láthatod még. Ajándék a hang, az arc mely kedves neked és a technika, 
hogy halld, lásd, ha távol is. Ajándék a barát, ki a semmiért melletted áll. Ajándék az otthon, 
a meleg, az ünnep, a lehetőség, hogy mindezt számba vedd. Annyi mindenre biztatnak most, 
hirdetnek fontos, nagy dolgokat. De miért nincs reklám arra, hogy ölelj, szeress? Miért nem 
hirdetik hatalmas reklám felületek, hogy TE vagy az érték, nem a zsebed? Egyedi, csodálatos, 
ünnepi csomagolásban ajándék vagy a világnak! Ne légy az eszement világ csokimikulás  
figurája! Ennél azért többek, emberek vagyunk!
       ~ Csomortáni Gál László ~

Istentiszteleteinket a hatályban lévő kormányzati és biztonsági előírások szigorú betartásával tartjuk.  
A templomban a szájmaszk használata kötelező. Ajánlatos a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használata.  
Az istentiszteletek között az ajtókat kinyitjuk és átszellőztetjük a templomot. A gyülekezet fiatalabb tagjait 
arra kérjük, hogy a karzatokat is szíveskedjenek igénybe venni, hogy szellősebben üljünk a templom- 
padokban. Kérjük testvéreinket, hogy valamennyi járványügyi rendelkezést példamutatóan tartsanak be.  
Az úrvacsora borát mindenki külön kis kehelyből veheti magához. Imádkozzunk a járvány megszűnéséért,  
a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért!
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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 - 2020. 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	 konfirmációi	előkészítő:	szombaton	14	órától	a	Kisteremben

t	 ifjúsági	óra:	szombaton	15	órától	a	Názáretben

ALKALMAINKRA SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK 
MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKET!
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