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a kereskedelemben. Ezek olyan megkülönböztető jelölések, ameA jézusi márkajelzés helyett
lyek arra utalnak, hogy
ezért mi kitaláltunk
„Arról fogja megtudni
a márkázott termék a
mindenféle keresztyén
többihez képest megmindenki, hogy az én tanítványaim
szimbólumokat. Van,
határozó egyedi tulajaki azzal bizonygatja
vagyok, ha szeretitek egymást”
donsággal rendelkekeresztyén voltát,
zik. A márkajelzésről –
(Jn 13, 35)
hogy bekereteztette
feltéve, hogy nem hamisítés a falra akasztotta a
vány – fel lehet ismerni az erekeresztelési emléklapját. Van,
detit, a minőséget, a megbízhatóságot.
aki keresztet hord a nyakában. Vannak,
Mindenki ismeri a Mercedes háromszögét vagy az Audi- akik az autójukra ragasztanak egy halas matricát, mint ősi
karikákat, a Shell-kagylót, a Nike-pipát, a McDonalds keresztyén szimbólumot. Ezek azonban csupán külső jelek.
piros háttérben sárga, ívelt M betűjét – és vég nélkül Egy közlekedési dugóban egy halas matricás autó elé
lehetne sorolni a példákat.
befurakodott egy másik, mire a magát keresztyénnek
De ne hagyjuk ki a reformátusok „márkajelét” sem: a csil- hirdető autós kiugrott a kocsijából, odarohant a másikhoz,
lagot (a templomtornyokon) és a kelyhet (pl. az énekes- és vörös fejjel, iszonyatos káromkodással szidalmazta.
könyvünkön, úrasztali terítőkön).
Jézus nem külső jelekre, hanem a belső magatartásunkra
De a jel csak forma, mögötte rejlik a tartalom. A látható jel alapozza a keresztyénség márkajelét. Tanítványainak
utal a tartalomra. Amikor Jézus azt mondja: „arról fogja lényeges, meghatározó és egyedi tulajdonsága a szeretet.
megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagyok, Mégpedig az agapé-szeretet, a feltétel nélküli, az elfogadó
ha szeretitek egymást”, akkor tulajdonképpen a szeretet szeretet.
„márkajelét” adta az Ő követőinek, a keresztyéneknek.
Isten ilyen szeretettel szeret minket: TELJES szeretettel, és
Ez a jel egyértelmű, mert könnyen felismerhető; egyetemes, FELTÉTEL NÉLKÜL (nem mondja: szeretlek, ha jó leszel,
mert mindenki számára érthető; vonzó, mert mindenki ha ezt vagy azt teljesíted… Nem! Szeretlek – úgy, amilyen
igényli; és hiteles, mert maga Jézus adta.
vagy, hiszen az enyém vagy, én teremtettelek!)
„Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim Amikor átéljük azt, hogy „szeretve vagyok” Isten, az én
vagyok, ha szeretitek egymást” – Egyszerűnek hangzik, mennyei Atyám által, akkor tanuljuk meg szeretni és elfode tudjuk, hogy nem az. Éppen a szeretet az, amiben leg- gadni először önmagunkat, azután pedig a másik embert is!
többször csődöt mondunk. A hozzánk legközelebb állók Ez a szeretet kiszélesíti a látókörünket, nyitottá tesz mások
– a szeretteink – tudnak a leginkább kiborítani. Ellenük felé, erősíti a toleranciánkat, háttérbe szorítja az egyéni
vétkezünk a legtöbbször türelmetlenségünkkel, hirtelen érdekeinket, segít megérteni másokat.
megjegyzéseinkkel, meggondolatlan beszólásainkkal, indu- Saját erőnkből mi ezekre nem vagyunk képesek. De Jézus
latos kioktatásunkkal.
képes rá. Jézus az élő vizet, az Ő Lelkét, az Ő szeretetét
„A szeretet türelmes, jóságos; nem viselkedik bántóan, nem ígéri annak, aki Benne hisz. Az Ő ereje legyőzi a mi
gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, mindent elfedez, szeretetlen természetünket, és képessé tesz arra, hogy
mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha szeressük embertársainkat. Ezért lehet a keresztyének
el nem múlik” (1Kor 13, 4-8). Minden szavával egyetértünk, márkajele a szeretet. Ez igazolja, hogy Jézus KÖVETŐI
csak éppen megvalósítani nem tudjuk 100 %-osan.
és KÖVETEI vagyunk.
Sz-S.G.
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„Kegyelem néktek és békesség Istentől,
a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól” (Róm 1,7)
Pál apostol a 13 levele közül tízben ezekkel a szavakkal
köszönti a levél címzettjeit. Mi is ezzel a köszöntéssel szoktuk
kezdeni istentiszteleteinket.
„Kegyelem néktek és békesség”. Nagyon érdekes és jellemző
Pálra, hogy egy görög és egy héber köszöntést sűrít egyetlen
mondatba. Ennek oka az, hogy a római gyülekezet részben
zsidókeresztyénekből, részben pogánykeresztyénekből állt, és
az apostol mindkét csoportot megszólítja.
Kegyelem és békesség! A görög kháris szó azt is jelenti, hogy
KEGYELEM, meg azt is: ÖRÖM, ÖRVENDEZÉS. Hiszen aki
kegyelmet kap, az örvendezik! Ha valakit halálra ítéltek, aztán
nyílik az ajtó és beszólnak: kegyelmet kaptál, szabad vagy – az
az ember igazán örvendező ember!
Mi Jézus Krisztus haláláért nyertünk kegyelmet, bűneink
Őérette eltöröltettek, ezért lehetünk igazán örvendező emberek.
A kegyelem az evangélium lényege. A törvény azt jelenti,
mit cselekszem én, hogy eleget tegyek Isten parancsainak. Az
evangélium azt mutatja meg, hogy mit tett értem Isten: megkegyelmezett Jézusért. Jézus hozta számomra a kegyelemről
szóló menlevelet. Ő meghalt idelent, hogy én élhessek odafent.
Ez a kegyelem.
A másik szó a héber shálom. Izráel népe mái napig így
köszön: Shálom, azt jelenti: BÉKESSÉG. A békén mi általában
a háború, a nyomor és a bajok hiányát értjük. De a Bibliában
ez a szó sokkal gazdagabb jelentéstartalommal bír: Isten jelenlétét jelenti, és az ebből fakadó éltető, alkotó, boldogító erők
összességét.
Jézus húsvétkor nem megszokásból, nem is hagyományos
értelemben mondja: „Békesség néktek!” (Jn 20,21). Ef 2,14-ben
azt írja Pál: „Jézus a mi békességünk, Aki megbékéltetett minket Istennel”. Vagyis Istentől Krisztus által mindig a kegyelem
üzenetei érkeznek hozzánk, és ha befogadjuk, mindig csak
békességünk származik belőle.
Nagy kegyelem, ha békességünk van, és nagy
békesség az, ha tudjuk, hogy kegyelmet kaptunk.
Legyen ez a jókívánság, amellyel az apostol az ő első olvasóit
köszöntötte annak idején, foganatos a mi életünkben is! Istent még
jobban megismerve a
Szentírásból, gazdagabb
kegyelemben lehet részünk és az a békesség
is eltöltheti szívünket,
mely ebből fakad. Erre
van mindennél nagyobb
szükségünk!
Sz-S. G.
Foto:https://blog.drszokek.hu/

Sék Gusztáv: A békesség
Egy festőt egyszer arra kértek,
rajzolja le a békességet.
A feladat egyszerűnek látszott,
s ő nyomban neki is látott.
Rajzolt tengert, széltől mentesen,
rajta egy hajót, mely állt csöndesen.
Utasa mind lusta álomba merült …
s a kép összegyűrve a szemétre került.
Nem békesség volt a papíron,
hanem szélcsend és unalom.
Aztán újabb rajzba kezdett,
s egy szundító öreg bácsit festett.
De békességet nem ábrázolt ez sem,
nekiállt hát, hogy tovább keressen.
Rajzolt virágot, csöndes téli tájat,
békésen legelésző birkanyájat …
A papírkosár lassan tele lett,
s közben be is esteledett.
Ám az este sem volt békés,
messziről hallatszott a mennydörgés.
Vihar közeledett, az ég rengett,
a festő az ablaknál töprengett.
Nézte a szélben sodródó leveleket,
a villámokat, mik átjárták az eget.
A ház előtti tölgy recsegve hajlongott,
kövér esőcseppek verték az ablakot.
A festő nem tudta, tovább hogyan legyen,
Istent kérte hát, hogy csodát tegyen.
Tekintete ekkor ismét a fára esett,
s ott meglátta, amit egész nap keresett.
A fa egyik vastag benső ágán,
úgy a fának szíve táján,
a viharról szinte mit sem sejtve,
ült egy madár, fejét szárnya alá rejtve.
Nyugodtan aludt, miközben zengett az ég.
Ez hát az igazi békesség.
“Uram, te megmutattad békességedet!”
– szólt a festő, és nem tévedett.
Csodálatos isteni békesség ez,
mit a viharban alvó madár jelképez.
A világ legyen bármily nyugtalan,
ha szívünkben Isten békessége van.
Ő minden gondot vállára vesz,
s bennünket szabaddá, békéssé tesz.
Az Ő békessége tökéletes,
minden félelemtől mentes.
Nekünk szánja ezt a békességet,
s tőlünk csak egyet kér: engedelmességet.
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A koldus rongyai
„Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és
szentségben teremtetett.” (Ef 4, 22-24)
Élt a király palotája mellett egy koldus. Egyik nap – ahogy a palota kapuja előtt elhaladt - meglátott egy
hirdetést kifüggesztve kapu mellett: a király nagy vacsorát rendez; mindenki, aki királyi ruhába öltözik,
bemehet az ünnepségre. A koldus végignézett a rongyain, és felsóhajtott: - Ó, biztos, csak a királyok és családtagjaik hordanak királyi ruhát!
Hirtelen merész gondolata támadt. Annyira merész gondolat volt, hogy szinte beleremegett. Visszament
a palotához. Odalépett a kapuőrhöz: - Kérem, uram, szeretnék a királlyal beszélni. Várjon itt! – felelt az őr.
Pár perc múlva visszatért: - Őfelsége fogadja önt – mondta, és beengedte a koldust.
- Látni óhajtottál? – kérdezte a király. - Igen, felség. Őszintén szólva, annyira szeretnék részt venni a nagy
vacsorán, de nincsen királyi ruhám, amit felvehetnék. Kérem, felség, bátorkodhatom azt kérni, hogy adja
nekem egy régi öltözetét, hogy én is részt vehessek az ünnepségen? A koldus annyira remegett, hogy észre sem
vette a halvány mosolyt a király ajka körül. - Bölcs dolog volt tőled, hogy hozzám fordultál – szólt a király.
Ekkor odaszólította az egyetlen fiát, az ifjú herceget: - Fiam, vezesd ezt az embert a szobádba, és öltöztesd
fel valamelyik ruhádba!
A királyfi úgy is tett, és a koldus hamarosan olyan ruhában állt a tükör előtt, amit még álmában sem mert
remélni. - Most már alkalmas vagy arra, hogy részt vegyél a királyi vacsorán holnap este – mondta a királyfi.
- De még ennél is fontosabb, hogy sohasem lesz szükséged másik ruhára. Mert EZ a ruha sosem megy tönkre!
A koldus térdeire hullott. Ó, köszönöm, köszönöm! – mondta a király fiának. De ahogy indulni készült,
visszanézett régi, koszos rongyaira, amik ott hevertek a padlón. Habozott: mi van, ha a királyfi téved, és
mégsem elnyűhetetlen ez az új ruha? Mi van, ha szükség lesz még a régi ruhára? Azzal gyorsan összeszedte őket.
Elérkezett a nagy vacsora, mely pompás volt, és minden képzeletet felülmúlt. Ám a koldus mégsem tudta úgy
élvezni, ahogy lehetett volna. Régi rongyait kis batyuba tekerte, és az ölében tartotta. De az folyton leesett az
öléből. Az ételt gyorsan adták tovább, így a koldus lemaradt a legfinomabb falatokról.
Aztán telt-múlt az idő. Kitűnt, hogy a királyfinak igaza volt. A királyi ruha tényleg elnyűhetetlen volt.
Az öreg koldus mégis egyre jobban kötődött régi rongyaihoz.
Ahogy telt az idő, az emberek már nem a királyi ruhát vették
észre, amit viselt. Csak a mocskos rongyokból álló batyut látták,
amihez annyira ragaszkodott, bárhová ment. Úgy is emlegették:
a rongyokat cipelő öregember.
Egy nap, amikor már haldoklott, a király meglátogatta.
A koldus látta a szomorúságot a király szemében, amikor az ágy
mellett heverő rongykupacra nézett.
A koldusnak hirtelen eszébe jutottak a királyfi szavai, és felismerte, hogy rongyai fosztották meg attól, hogy egész
életében igazi királyként járjon. Keserves sírásra fakadt
ostobasága miatt. A király pedig vele sírt.
Mi is meghívást kaptunk a Királyok Királyának asztalához, a
királyi menyegzőre (Mt 22, 1-14). Ahhoz, hogy az örök életben
Isten vacsora-asztalánál lakomázzunk, csak annyit kell tennünk, hogy elhajítjuk régi rongyainkat, és felöltjük az új ruhát,
a hit „új ruháját”, melyet Isten Fia, Jézus Krisztus ad nekünk:
„öltsétek fel az új embert”!
De nem ragaszkodhatunk régi rongyainkhoz! Ha Krisztusba vetjük hitünket, el kell engednünk
a bűneinket és régi életmódunkat! Ezeket a dolgokat el kell vetnünk, ha meg akarjuk tapasztalni, milyen
királyként élni és bővölködni Krisztusban. „A régi elmúlt, és íme: új jött létre” (2Kor 5, 17).
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A M I V OLT. . .

Május első vasárnapján versekkel, énekekkel és Gyülekezetünk énekkara minden nagy egyházi ünnepen
egy szál virággal köszöntötték hittanos gyermekeink az Istent dicsőítő énekekkel szolgál. Ez a kép a nagycsütörédesanyákat.
töki istentiszteleten készült.

Május 29-én Konfirmáció vasárnapján 24 ifjú tett
vallást Szentháromság Istenbe vetett hitéről, és kötelezte
el magát a Krisztus-követő életre. Gyülekezetünk ajándékaként egy-egy névre szóló Bibliát vehettek át ifjaink
Sőtér Ilona főgondnok asszonytól, mint egy „térképet” az
élet útvesztőjében való eligazodáshoz.
Ifjú konfirmandusaink az alsó sorban (balról jobbra):
Hernádi Jázmin, Binder Boróka, Orosz Dávid, Turóczy
Ádám, Orbán Loránd, Zongor Szabolcs; a második
sorban: Fényi Lídia, Deák Lilla, Szakács Nóra, Vitéz
Szonja, Simon Ottó, Berei Zsombor, a harmadik sorban:
Bereczky-Bartha Nándor, Szatmári Noémi, Petkes Jázmin,
Pásztorka Dóra, Halasi Lili, Hubai Nóra, Gieth Emma,
Dudás Boglárka, legfelül: Sarkadi Gréta, Szendrei Balázs,
Princz Krisztina és Ortelli Nóra. Isten áldja meg mindannyiuk életét gazdagon, és segítse őket, hogy fogadalmukat minden időben tudják hűségesen megtartani.

A konfirmáció vasárnapján köszöntöttük a jubiláns
konfirmandusainkat is, és együtt adtunk hálát Istennek, hogy évek, évtizedek hosszú során át, az élet megannyi viszontagsága között megőrizte őket, velük volt és
megáldotta őket református keresztyén hitükben. Isten
ígérete így szól: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az
élet koronáját” (Jel 2, 10). Nem tudjuk, mikor teljesedik
be ez az Ige, de azt tudjuk, ha Isten megígér valamit,
mindenben állja a Szavát. Egészen rátámaszkodhatunk,
mert Ő hűséges, és becsület-Szavát adja. Eljön majd a
nap, amikor „mindenki Istentől kapja meg a dicséretet”
(1Kor 4,5). Minket sem fog kihagyni. Maga Isten dicsér
majd meg bennünket. Ezt a fontos feladatot nem hagyja
másra. Nem Gábriel angyal osztja majd ki a koronákat.
A koronákat Isten egyesével teszi majd fel a fejünkre.
Szemünkbe néz és megáld: „Jól van, jó és hű szolgám!
A kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután. Menj be
Urad ünnepi lakomájára”. A hűség jutalma tehát nem
marad el. Az Úr megtartja Szavát!

Hagyományosan virágvasárnap került sor a felnőttek
konfirmációjára. Balról jobbra: Máté Cintia Zsófia,
Galgóczy Richárd, Iliás András és Tóth Rita.
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Felrangosított ország
Novák Katalin útja az Isten Házától a Sándor palotán át
a magyarok szívéig
Isten verőfényes szombatja, sabbatja, 2022. május
14-e aranybetűs napja marad a magyarság legújabbkori
történelmének. Nemzetünk, hazánk első női államfője
hivatali útja valóságos hitvallástétel: a Budapest-Kálvin
téri református templomban tartott ökumenikus
istentisztelettől a Kossuth téri ünnepi közbeiktatáson
át a Sándor Palotáig.
De sokkal messzebbre ér ez az út: már most milliók
szívéig. Érzékeny anyai szívével és első, nyilvános beszédének szavaiban a női lélek kivételes, finom diplomáciai tálentumával egy nemzetet ölel át, ellentétes értékrendek és érdekek képviselőit igyekezve a nemzeti
közmegértés asztalához telepíteni, még ha sokan sokfélék is vagyunk.
Novák Katalin politikusi erényei közül felvillantotta
határozott disztingváló képességét, például a magyar
nemzeti szuverenitás és érdekképviselet 10 pontjával,
ugyanakkor azt is gyönyörűen példázva, hogy minden
földi dolgunkban akkor lehetünk eredményes, büszke
magyarok, ha a helyes arányokat és irányokat, a teljes
létdimenziót megőrizzük magunkban.
Azért, hogy megőriztessünk, megmaradjunk, szükségünk van a történelem Ura, a szuverén Isten iránti
tiszteletre, élő hitre és az ő olvasatában a hálára, hálaetikára. A mai napon milliók érezhették meg, köztük én
is, hogy Novák Katalin köztársasági elnök asszony egy
sokat küzdő, nagy tehetségű népet, melyben sokfajta
hit képes hazányi alkotóerőt teremteni, derűs, határozott lelkiségével felrangosított arra a lét-, és létezési
értékre, ami megillet minket a népek tengerében.
Szenvedések, történelmi küzdelmek, helytállások felvillantásával már ma kivasalta bennünk az olykor
összegyűrt nemzeti önbecsülés, ellenségek, s önmagunk hitetlensége által beszennyezett tiszta nemzetgyolcsát. A felrangosított ország és a kisimított,
tisztába tett nemzeti önbecsülés emlékezetes napját
köszönjük Novák Katalinnak.
Nagyszerű és minden részletében nagy lelki összhanggal, távlatossággal mutatkozott meg már e különleges szombat emlékezetre méltó profilja az ökumenikus istentisztelettel indulóan. A Kálvin téri ünnepi
hálaadáson Balog Zoltán református zsinati elnökpüspök igehirdetésében arra az alapvető kérdésre
fogalmazta meg a válaszokat az Igéből: mit vár tőlünk
és mit mond nekünk Isten Igéje egyénileg, közösségileg, nemzetként, egyházként? Minőségi pillanat a
mai – fogalmazott a püspök –, hiszen ilyen még nem
volt: a zsidó szombat imáitól övezve, római katolikus, evangélikus, református, és a világkeresztyénség

ölelésében kérhetünk áldást első közjogi méltóságunk
szolgálatára. Ehhez a minősített pillanathoz méltóan
szóltak az egyházak vezetőinek áldásmondásai, köztük
Kató Béla erdélyi református püspök, Erdő Péter
római katolikus bíboros, Fabinyi Tamás evangélikus
elnök-püspök, Kocsis Fülöp görög katolikus érsekmetropolita, II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárka,
Najla Kassab lelkésznő, a református világcsalád
elnöke részéről. Megrendítő, szép imádságok hangzottak el a magyar alkotó világ képviselőitől, rájuk
visszhangozva a jelenlévők válasza: Kérünk, Urunk,
hallgass meg minket, igazi ökumenikus liturgiát hozva
a kálvinista nagytemplom falai közé. Kárpát-medence
valamennyi felekezeti vezetője is mondta együtt ezt a
nemzeti szintű ökumenikus áldáskívánást.
Novák Katalin Salamon imádságával fohászkodott felelős közszolgálatáért: Adj azért a te
szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja
kormányozni népedet, különbséget téve a jó és
a rossz között (1Kir 3,9).

Novák Katalin köztársasági elnök beiktatása –
Díszceremónia a Kossuth téren (MTI/Koszticsák Szilárd)

Családja körében a templomban és a Kossuth téren
boldog édesanyaként, s reménység szerint a nemzet
majdani nagyasszonyaként tízpontos beszédében már
kiforrott, a békéltetés lelkületével megszólaló érett
politikust láthattunk, hallhattunk. Eközben eszembe
jutottak a legnemesebb magyar nemzeti hagyományok.
Imádkozó politikusaink: Bethlen Gábor református erdélyi fejedelem a „Ha Isten velünk, kicsoda
ellenünk” rendíthetetlen bizonyosságával, és e szilárd
meggyőződést tápláló, a több, mint harmincszor
elolvasott Károli Bibliájával. Elsuhant lelki szemeim
előtt Báthory és Bocskai hitben állhatatos jelleme,
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Rákóczi Isten nevében hazának és szabadságnak
szentelt szolgálata. Széchenyi térdre roskadó, imában fogant nemzeti függetlenség és haladás hitével.
Kossuth az idegen hatalom trónfosztásában
kiteljesedő protestálása a hazáért. És sokak, ezrek
rendíthetetlen meggyőződése, életáldozata a haza felrangosításáért. És válaszként visszhangozik szívem
echós csarnokában hét évtized jó, rossz emlékei
ellenére is a vox humana novacianara fogékonyan a
köztársasági elnök asszony mondata: „Mi nem a
háborút, hanem a békét akarjuk megnyerni”.
Öntudatos, szuverén, boldog és szép jövőjű
magyarságért tenni kész elhatározottsága. Felidézve
magyarságban gondolkodó, cselekvő nagyasszonyaink
imádságos hitét. Zrínyi Ilona, Szilágyi Erzsébet,
Lorántffy Zsuzsanna, Árva Bethlen Kata,
báró Petrőczi Kata Szidónia és mások hazafiakat
formáló, a nemzeti lét horizontjáig emelő Istenszeretetét és honfi-bizalmát. Az a tágszívűség, ami nem
áll meg az árkok partján, hanem hidakat épít, képes
megkeresni és megtalálni a falakon átvezető ajtókat,
ahhoz a kulcsot, s ha kell, a faltörő igazságkeresés
és meggyőződés erejével hatolni át az áthatolhatatlanon. Csaknem elsüllyesztett kompországból erős
hídországot építő szívóssággal.
És eszembe jut spirituális intermezzónk fortissimójaként: 1619-ben Erdély-mentő, országépítő Bethlen

Idén is megrendezzük a sokak által nagyon kedvelt és
várva várt bibliai táborunkat. A Balaton déli partján,
közvetlenül a vízparton található Riviéra Park
Hotel 7 hektáros ősfás parkja kedvező lehetőségeket
kínál sportolásra, játékra és pihenésre. Szeretettel várjuk a lelki feltöltődésre, pihenésre, közösségre vágyó
gyermekeket, felnőtteket, családokat egyaránt.
Az utazás egyénileg történik. Érkezés: július 4-én
(hétfőn) 12 óráig a Riviéra Park Hotelbe (cím:
Balatonföldvár, Somogyi Béla u. 5. - a vasútállomástól
2 percre). Közös ebéddel kezdünk 12.30-kor. A tábor
július 9-én (szombaton) ebéddel ér véget.
A tábor költsége az „A” épületben (szállodai rész)
13.000.-Ft / fő /nap, a „B” épületben (ifjúsági szállás) 11.000.-Ft / fő/ nap. Ebben benne van az IFA,
napi háromszori étkezés, ingyenes teremhasználat
és ingyenes strandolási lehetőség, gyermekeknek
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fejedelemtől mit kértek a rendek? Azt, hogy tartson
kegyelmed egyéni és nyilvános, publikus (nemzeti)
önvizsgálatot, bűnbánatot. Ő volt annyira alázatos,
hogy meghallgatta a kérést. És messze megelőzve nyugati keresztyén országokat, bevezette a nemzeti önvizsgálat imanapját. A poenitentia publicat. Novák
Katalin köztársasági elnök asszonyunk Kossuth téri
beszédét öntudatos reformátusként a Heidelbergi
Káté cantus firmusával, főszólamával kezdte: Hála…
Adja Isten, hogy az ő példáját követve, szülessék meg
nemzetünkben, hazánkban a hála kultúrája, mert
van miért Istennek köszönetet mondani. Valójában
mindenért.
Petrőczi Kata Szidónia (1658-1708) erdélyi kálomista
bárónő szellemes és a hála lelkületében fogant szavaival
kívánjuk, hogy e jeles nap legfőbb tartalma, az ország,
a haza, a nemzet jövőbeni felrangosítása, nemzeti önbecsülésünk nem hivalkodó, gőgmentes újjászületése
kísérje áldásként az ország élén Novák Katalint.
Magyarságunk javára, Istenre figyelve, ezért honfitársakat becsülve. Református Katánk szavaival: „Amint
mondod – úgy van Uram! Mint ígéred – úgy
lesz Uram! Amit kérünk – add meg Uram!”.
Ma nagyon jó volt magyarnak lenni – reméljük és kérjük ezt Istentől holnapra és a jövendőre is, bízva a vox
humana Novaciana szelíd győzelmében!
Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma
ugrálóvár. Parkolás: 500.- Ft/szgk/nap. Jelentkezni
25.000.- Ft/fő előleg befizetésével a Lelkészi Hivatalban lehet június 15-ig.
A hét témája: Isten gyermekei vagyunk.
Gyermekek vagyunk, mert vannak földi, test szerinti
szüleink. De gyermekek vagyunk lelki értelemben is,
hiszen Teremtő, Megtartó, Gondviselő Istenünket így
szólítjuk: Mi Atyánk. Isten a maga fiaivá és leányaivá
fogadott minket, Jézus Krisztus fivéreivé és nővéreivé
lettünk. „De mindazoknak, akik befogadták Jézus
Krisztust, akik hisznek az Ő nevében, hatalmat adott,
hogy Isten gyermekeivé legyenek” (Jn 1, 12). Mivel egy
Atyának gyermekei, ezért egymásnak testvérei vagyunk.
Mi jellemzi Isten gyermekeit? Szüntelen a mennyei
Atya szeretetében élnek, ezért ők is szeretik egymást.
„Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete,
hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy
éljünk Őáltala. Ha így szeretett minket Isten, akkor
mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást”
(1Jn 4, 9. 11). Isten gyermekei örökösök (Róm 8, 16-17),
gazdagok és tehetségesek (Mt 25, 14-30), kincsgyűjtők
(Mt 6, 19-21), bölcsek (Péld 2, 1-6), boldogok, mert
békét teremtenek (Mt 5,9), és örvendezők (Lk 10, 20).
Szeretettel várjuk testvéreinket a táborba!
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Ami LESZ...
„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 programokat tervezzük:
• június 12. Szentháromság vasárnapja. Tanévzáró istentisztelet 10 órától
• a június 18-ra tervezett gyülekezeti kirándulást augusztus 20-án (szombaton) tartjuk
meg. Úti célunk: Szekszárd. A város legszebb nevezetességeit Kocsis Imre Antal fogja
nekünk bemutatni, aki 16 évig volt Szekszárd polgármestere. Az utazás autóbusszal történik.
• június 18-án (szombaton) Presbitercsaládok Találkozója a parókiakertben
• július 4-től 9-ig (hétfőtől szombatig) Bibliai tábor Balatonföldváron
• augusztus 28-án (vasárnap) 10 órától új kenyérért való hálaadó istentisztelet úrvacsorával
• szeptember 4-én (vasárnap) 10 órától Tanévnyitó istentisztelet
• szeptember 10-én (szombaton) 14 órakor tartjuk az első konfirmációra felkészítő órát
• október 8-án (szombaton) 15 órától Kőbányai Kórusok Találkozója
• október 15-én (szombaton) 18 órától Keresztyén Szüreti Bál
• október 31-én (hétfőn) 18 órakor ünnepi istentisztelet a Reformáció emléknapján,
és koszorúzás a Gályarabok emléktáblájánál
• november 1-én (kedden) 18 órakor Gyászolók istentisztelete

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!
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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

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
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Felelős szerkesztő: Szilágyi-Sándor Gabriella lelkipásztor
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E lap előfizetési díja vagy példányonkénti ára: tetszés szerinti adomány.

