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KEDVCSINÁLÓ  --   AJÁNLÓ

„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága” (Zsoltárok 119, 105)

A keddenként 17 (nyáron 18) órakor kezdődő BIBLIAÓRÁINKAT a Sztáray Mihály
Kisteremben tartjuk. A bibliaóra – amint az a nevében is benne van – a Biblia olvasására
és alapos tanulmányozására szentelt óra. Ezt tesszük mi is: folyamatosan, azaz versről
versre tanulmányozunk egy-egy bibliai könyvet, jelenleg Péter I. levelét. Az ún. lectio
continua (=folyamatos igemagyarázat) során nincs semmiféle szándékoltság az Ige
megválasztásában, s mikor így cselekszünk, annak a reformátori örökségnek nyitunk
teret, hogy az Ige válasszon ki bennünket, és nem mi választjuk ki az Igét. Nem 
„mazsolázó”, mindig csak a „javát” szemezgető bibliaolvasás folyik, hanem sorra kerül-
nek elő népszerű és kevésbé népszerű, olykor talán nehezebben érthető igeszakaszok is. 

A bibliamagyarázatot követő beszélgetések során rendszerint azt látjuk, hogy a közösség minden egyes tagjának
képes ugyanazon tanítás mást-mást hangsúlyossá tenni, ki-ki másként épül, mást tart fontosnak, más gondolatnál 
időz el, más összefüggés világosodik meg előtte, s mégis ugyanazon Ige és ugyanazon Lélek munkálkodik 
mindegyikünkben. Bibliaóráinkat imádsággal és énekszóval zárjuk.

Szeretettel hívjuk és várjuk azokat a Testvéreinket, akik szívesen elmélyülnek az Ige tanításában hétköznap is.
Sz-S.G.

MESEMONDÓ  VERSENY

Minden esztendő tavaszán hirdetünk gyermekeink, ifjaink részére irodalmi versenyt, hogy ezzel is 
szorgalmazzuk őket a magyar nyelv és irodalom szépségének felfedezésére és szeretetére. 
Idén MESEMONDÓ VERSENY lesz, mely április 3-án (vasárnap) délután 3 órai kezdettel kerül
megrendezésre a Takaró Géza Nagyteremben. Mindenki szabadon választhatja ki a számára legkedvesebb
népmesét (ez lehet csalimese, tündérmese, Mátyás királyról szóló mese vagy bármi), a terjedelem nincs
megszabva. Három korcsoportban vetélkednek a mesemondók: általános iskolás alsós, felsős, illetve
középiskolás korcsoportban. Természetesen a jutalmazás sem fog elmaradni: a versenyzők értékes
ajándékokat kapnak. Jelentkezni a hittanoktatóknál lehet – március 25-ig.
Ezen a délutánon vendégeink is lesznek: Horti Zoltán és társai (Görömbő Kompánia), akik játékos, zenés,
víg előadással szórakoztatnak bennünket. Szeretettel várunk mindenkit!  

KŐBÁNYAI  MESTERDALNOKOK  VERSENYE

2011. március 20-án (vasárnap) délután 3 órakor kezdődik a Kőbányai Mesterdalnokok megmérettetése,
az ugyanis, hogy ki tudja a legszebben megszólaltatni énekhangján az ősi zsoltárokat, dicséreteket, 
lelki énekeket. A versenyre jelentkezhetnek azok is, akik az elmúlt esztendőkben már közönség előtt bátran
bizonyították tudásukat, és azok is, akik most szeretnének fölvétetni a Mesterdalnokok soraiba. 
A jelentkezés feltétele csupán annyi, hogy a tehetséges dalnok legalább 30 éneket ismerjen a 
református énekeskönyvünkből. Jelentkezni lehet március 13-ig Nagytiszteletű Dr. Papp Vilmos lelkipásztor
testvérünknél.

A  NYÁRI  BIBLIAI  GYERMEKTÁBORRÓL

Mint minden évben, az idén is szervezünk gyülekezetünk hittanos gyermekei számára nyári tábort. Néhány
nappal a tanév végét jelző „kicsöngetés” után indulunk, és 2011. június 20-tól 25-ig (hétfőtől szombatig)
leszünk Balatonlellén.  Az utazás vonattal történik. A táborban napi 3x-i étkezés lesz, a szállás pedig 
komfortos 6-8 ágyas faházakban. A táborhelyhez közeli Balaton fürdőzésre ad lehetőséget, egy délután pedig
hajókiránduláson veszünk részt. A bibliai tanítások, ének, játékos csoportfoglalkozások mellett kézműves-
foglalkozások is lesznek (bőrdíszműves, fazekas, gyöngyfűzés, csuhébáb-készítés, üvegfestés). 

Mindez összesen 20.000.- Ft gyermekenként (ha egy családból két gyermek jön, akkor a második 
gyermek részére 18.000.-Ft). Jelentkezési határidő: 2011. május 1. Jelentkezni 10.000.-Ft előleg 
befizetésével lehet a Lelkészi Hivatalban.


