
Ha ezt a szót halljuk, hogy
vakáció vagy szabadság,

akkor mindenkit többnyire egy
jóleső érzés fog el, na végre
pihenhetek.

Sokan a kötetlenségre
gondolnak. Nem kell időben
felkelni, lustálkodhatok
szabadon. Nem kell szépen
felöltözni, nincsenek
kötöttségek amihez
alkalmazkodnom kell. És
biztosan vannak, akik már jó
előre eltervezték, hogy mit
fognak csinálni a szabadság
ideje alatt. 

Sok gondolkodás, 
egyeztetés előzi meg amíg
eljutunk oda, hogy
pihenhessünk. Vannak, akik
visszaemlékeznek az előző évi
nyaralásaikra, annak örömeire
vagy éppen kudarcaira.
És a szülők többnyire a
gyerekeik vakációjához
igazítják a szabadságukat.

Ezzel a témával
foglalkozunk ma. Mert
vakációzni és szabadságon
lenni nem is olyan egyszerű
dolog. Főleg nem jól eltölteni
azt az időt, ami a
rendelkezésünkre áll.

Sokan vagyunk úgy,
hogy az év folyamán
túlpörögjük magunkat és alig
tudunk lecsendesedni a

szabadság ideje alatt.
És éppen ezért nem mindegy,
hogy ezt az időt mivel és
hogyan töltjük el.
Az emberek nagy többsége úgy
veszi ki a szabadságát, hogy
olyankor pótolja be a ház körül
elmaradt munkákat amit év
közben nem tudott elvégezni.
Világosan kell látnunk, hogy
mi célból történik a pihenés, a
nyaralás és mire való a
szabadság ideje. Az a kérdés,
hogy ezt az időt mire adta az
Isten. Gondoljunk csak az
alapigénkre 
„Erőt ad a megfáradotnak és az
erőtlen erejét megsokasítja”
Vagyis arra való a szabadság
ideje és a vakáció, hogy a
munkában és a tanulásban
megfáradt szervezet, test és
lélek megújuljon és feltöltődjék.
Igen, sokan úgy gondoljuk,
hogy be kell pótolni azt amire
nem jutott idő. Pl. megnézni
azokat a filmeket, amiket nem
láttunk, fiatalok bepótolják a
szórakozást amire év közben
nem volt idejük. De az igazi cél
mégsem ez, hanem amit az
igénk is mond
„Erőt ad a megfáradottnak és
az erőtlen erejét megsokasítja”
Tehát nem az alvás, nem a
strandolás, nem a kirándulás az
ami erőt ad a megfáradottnak
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Szabadságon!

Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja.
Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is;

De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a
saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!

Ézsaiás 40:29-31



hanem Isten.
Fontos az is, hogy kikapcsolódjunk. Bár ha

őszinték vagyunk azt kell mondanunk, hogy sokszor
egy kirándulás vagy strandolás után még fáradtabbak
vagyunk mint előtte.
De lehet, hogy éppen egy szép és kellemes utazással
adja Isten a megfáradt embernek azt a bizonyos erőt. 
De az a fontos, hogy lássuk, ezt is Ő adja.

Ezért a nyaralás legnagyobb kérdése mégsem
az, hogy hol és miként tölti el az ember, hanem az,
hogy kivel.
A Bibliában van egy ige ami így hangzik:
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan akik megfáradtatok
és megvagytok terhelve és én megnyugosztlak titeket”
Évközben a rohanó élethajszában mindig kevés idő jut
a Jézussal való találkozásra. Mindig időhiánnyal
küszködünk. Lehet, hogy még Bibliát olvasni sincs
időnk igazán, nemhogy Jézussal eltölteni kevesebb
vagy több időt. De testvérek még a legjobb autó is
leáll, ha időnként nem tankolnak bele. Ezért lássuk
meg, hogy nekünk is szükségünk van arra, hogy Jézus
megújítson, megelevenítsen, hogy erőt adjon, hogy a
lelkünk feltöltekezzen. Mindenki tudja, hogy mivel
van terhelve az élete a hétköznapokban. Mi az ami
nehéz, ami elhordozhatatlan. És ezt jól tudja a mi
mennyei Atyánk is és meg akar eleveníteni.

A hitünket nem lehet szabadságra küldeni. A
szabadság ideje alatt is hívő keresztényként kell, hogy
viselkedjünk. A szabadság ideje alatt pont ezt a
fellazult kapcsolatunkat szeretné helyreállítani
Krisztus. Az Ördög nem hagy időt, nem hagyja, hogy
csendben légy, hogy Krisztusra figyelj. A mai ember
egyik legnagyobb nyomorúsága a csend hiánya. Ha
nem akarunk egészen kimerülni, ha nem akarunk
idegbajosak lenni vagy akár lelki betegek, meg kell
találnunk azokat a pillanatokat, időket amikor a zajból
kiszakítjuk magunkat. Folyamatosan rohanunk, és azt
kell látnunk, hogy nem csak a csenddel vagyunk
híján, hanem az idővel is. Szükséges a nyaralásban

megtalálni a csendet, a pihenést, megállni és nem
rohanni. 

Isten ilyen alkalmakat készít nekünk, amikor
a megszokott kerékvágás helyett ad pihenésre időt.
Legyen idő egymással beszélgetni. Átgondolni és
átértékelni azt, hogy honnan hova tart az életem és mi
az, amiben Isten meg akar változtatni. Biztosan
láttatok már festőt, amikor fest egy képet. Mit csinál
időnként? Hátralép néhány lépést, hogy
összefüggésében is lássa azt, amit fest. A csend
ilyenforma mozdulat az életünkben. Az ember egy
kicsit más szemszögből tudja megnézni az életét. Van
ideje meghallani Isten hangját. Aztán minél nagyobb
a lárma az életünkben egyre jobban érezzük azt, hogy
hallgat az Isten. A zajban élő ember semmit sem
érzékel az Istenből.

A csend azt jelenti, hogy alkalmat adok arra
az Istennek, hogy átformáljon, hogy beleszóljon az
életembe és, hogy akár újból elmondja azt hogy fontos
vagy a számára, hogy nélküle elveszett  az életed és,
hogy nem hagy addig békén amíg újra rád nem talál.
És végül minden szolgálat amit Isten küldő szavára
végzünk erőt adó mások számára és felfrissítő eledel
a mi számunkra is. A Példabeszédek 11-ik részének
25 versében azt mondja az igénk, hogy 
„Aki mást felüdít , maga is felüdül”
Van egy jó hírem és egy rossz hírem is. Isten nem
megy szabadságra, de sajnos az Ördög sem.
Igyekezzünk, hogy ne csak akkor jusson eszünkbe
Jézus a nyár folyamán amikor bajban vagyunk.

Adja Isten, hogy a szabadságunk se teljen el
nélküle. Találjuk meg azokat a minőségi időket
amikor vele és az Ő dicsőségét szolgálva, Őróla
bizonyságot téve tölthetjük a pihenésünket. Lássák
meg a pihenésünk ideje alatt is, hogy mi Krisztus
gyermekei vagyunk.

Ámen!

Kakócz József presbiter

Anagyünnepek alatt
gondolkoztam el azon, hogy a

sok rohanásban sokaknak csak egy
programpont az ünnepi
istentiszteleten való részvétel.
Vajon készülünk-e az Istennel való
találkozásra? Az Úrvacsorában
látjuk-e azt, amiért Jézus Krisztus
elrendelte? Isten gyermekei
közösségben Jézus Krisztussal és
egymással a Szentlélek által a hitük
megerősödésére.
Lehet meglepő, de van

szakirodalma az Istentiszteletnek, a
felépítésének és a részvételének is.
Tudod, hogy aktív résztvevője
mindenki, aki a templomban van?
Nem véletlen az énekek helye a
liturgiában? A lelkész imádságát
mondhatod te is magadban, mert
helyetted is beszél? Isten szól
hozzánk az Ő Igéje által, az
igeszakasz felolvasásában, az
igemagyarázatban, mi pedig
válaszolunk rá az énekben, az
imádságban.
Komolyan veszed, hogy a
templomban találkozol Istennel, és
nem csak a lelkészt hallgatod meg?

Hogy ott kifejezheted a
tiszteletedet a Mindenség Urának?
A magaviseleteddel,
öltözködéseddel, adakozásoddal,
azzal, hogy imádkozol előre az
igehirdetőért, a gyülekezet
tagjaiért, az ige hallgatóiért, és
magadért is, hogy ne csak egy
vasárnap reggeli programpont
legyen, hanem az, amiért Isten
rendelte a számunkra? Vele töltött
minőségi idő, ahol azok, akik
szeretik egymást együtt vannak, és
beszélgetnek az Istennel.

Testvér te hogyan készülsz?

Hogyan  készü l s z  az  I s t en t i s z t e l e t re?
Takaró Judit Virág                



Konf i rmác ió  Ke len fö ldön  2016 -ban

Kedves  testvérek
gondolkoztatok már azon,

hogy a Kelenföldi gyülekezet
vajon milyen levelet kapna ma
Jézus Krisztustól? A Jelenések
könyvét olvasva elmerengtem a
fölött, hogy vajon mit dicsérne
meg rajtunk, miben vagyunk
állhatatosak, tisztán megőrizzük-
e az evangéliumot, bennünk ég-e
az első szeretet. És még inkább ott

a kérdés, hogy miből szólítana fel
megtérésre, mi lehet a panasza
ellenünk? Közöttünk vannak-e
bálványimádók, az evangéliumot
elferdítők? Komolyan vesszük-e,
hogy a mennyei ígéretek
birtokosainak feladata van?!
Érdemes lenne elgondolkozni,
önvizsgálatot tartani, kérni az Ő
Szentlelkének világosságát és
megelevenítését. Mi, akik
birtokosai vagyunk a mennyei
ígéreteknek, adjunk hálát Istennek

a rajtunk elvégzett munkájáért, a
bennünk lakó Szentlelkéért, és
legyünk hűségesek a mi Megváltó
Jézus Krisztusunkhoz, hogy
amikor Krisztus előtt meg kell
állnunk majd, Ő örömmel
köszöntsön egyen-egyenként
bennünket: 
„Jól vagyon jó és hű szolgám,
kevesen voltál hű, sokra bízlak
ezután; menj be a te uradnak
örömébe.” 

Máté 25:23 

Levé l  Kr i s z tus tó l
Gondola tok  a  J e l enések  könyve  1 -4  ré sze i  a lap ján

Takaró Judit Virág                

Balogh Bianka Julianna „Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr; meghallja az Úr,
ha hozzá kiáltok!” Zsoltárok 4,4

Czipó Marcell „Bölcscsé teszlek és megtanítlak téged az útra, a melyen járj; szemeimmel
tanácsollak téged.” Zsoltárok 32,8

Nyírő Levente „Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet.”
Zsoltárok 121,7

Pocsaji Jázmin Leila „És adok nékik egy szívet és egy útat, hogy mindenkor engem féljenek,
hogy jól legyen dolguk, nékik és az ő fiaiknak ő utánok.” Jeremiás 32,39

Siklér János Ferenc „És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel,
kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el.” Hóseás 2,18

Siklér Julianna Eleonóra „Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan
megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben;” Efézus 3,16

Szecső Gabriella „Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!” Éz-
saiás 43,1

Dr. Szecső Lászlóné
Dr. Bánóczy Anna Mária

„Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy
valamikor ingadozzék az igaz.” Zsoltárok 55,23



Időpont: 2016. szeptember 8 - 11. (3 éj, 4 nap)

Utazás: magas komfortfokozatú, légkondícionált
autóbusszal.
Szállás: 1. éj Csernakeresztúron, a Vajdahunyad
várának szomszédságában található, dévai csángók
lakta magyar faluban, magyar családoknál kétágyas
szobákban, ahol 4, esetleg 6 főre jut egy fürdőszoba. 2.
és 3. éj Herkulesfürdőn a Hotel Ferdinand*** kétágyas,
fürdőszobás szobáiban.
http://www.hotel-ferdinand.ro/
Ellátás: félpanzió, az 1. napi vacsora és 2. napi reggeli a
vendéglátó családoknál Csernakeresztúron, valamint 2.
és ,3. napi vacsora felszolgálással és 3. és 4. napi reggeli
büféasztalról Herkulesfürdőn, a Hotel Ferdinand
éttermében.
Program:
1. nap: Találkozás 2016. szeptember 8.-án 06.45-kor
Budapesten az Alle előtti technikai parkolóban. Indulás
07.00-kor. Utazás megszakításokkal Nagylakon
keresztül Aradra, ahol egy belvárosi séta keretében
ismerkedünk meg történelmünk szomorú emlékű,
fontos városával. Innen továbbutazunk
Csernakeresztúrra. Amennyiben időnk engedi és nyitva
találjuk, akkor Marosillyén megállunk Bethlen Gábor
szülőházánál is. Estére megérkezünk Csernakeresztúrra,
ahol elfoglaljuk szállásunkat a magyar családoknál, s
vacsora után még kellemesen töltjük el az estét.
2. nap: Reggeli után elbúcsúzunk vendéglátóinktól a
közeli Vajdahunyad várának megtekintésére – mely
Erdély és talán az egész történelmi Magyarország
legimpozánsabb és leginkább épen megmaradt gótikus
várkastélya - indulunk. Innen továbbutazva
Karánsebesen egy pihenőre megállunk, majd a késő
délutáni órákban Herkulesfürdőre érünk. A szállásunk
elfoglalása után még marad idő vacsora előtt egy

fürdésre is a szálloda medencéjében.
3. nap: Reggeli után Orsovára utazunk, ahonnan délelőtt
kb. 4 órás időtartammal Al-Duna-i hajókiránduláson
veszünk részt a Kazán-szorosokban. A hajókirándulást
egy ebéddel koronázzuk meg. Kikötés után a Duna
parton autóbuszunkkal a 15 kilóméterre lévő
Vaskapuhoz utazunk. Innen már visszaindulunk
Herkulesfürdőre, mely az Osztrák-Magyar Monarchia
egyik leghíresebb, legdivatosabb fürdőhelye volt. Még
Ferenc József is gyakran látogatott ide. Egy séta
keretében megismerkedünk a szebb napokat látott,
patinás óvárossal, vagy aki már elfáradt, felfrissülhet a
szálloda fürdőjében. Vacsora után jut idő és lehetőség
egy kis hangulatos időtöltésre is.
4. nap: Reggeli után kijelentkezünk a szállodából,
hazafelé indulunk, de közben még Temesvárt is útba
ejtjük egy városnéző séta erejéig. Ezután már hamarosan
a határt átlépve néhány technikai megállás után az esti
órákra Budapestre érünk.
Részvételi díj: 47.900,-Ft, mely tartalmazza az utazás, a
szállás, a félpanziós ellátás, az idegenvezetés költségeit,
de nem tartalmazza az Al-Duna-i hajókirándulás, a
hajón elfogyasztásra kerülő ebéd és az esetleges belépők
árát, melyre 25,-EUR-t és kb. 70,-RON-t célszerű
számítani. Jelentkezéskor befizetendő előleg 20.000,-Ft,
a hátralékot 2016. augusztus 8-ig kérjük befizetni! Az
utazás, - melyre jelentkezéskor útlemondási-, indulás
előtt baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás köthető -
csak kellő számú jelentkező esetén valósul meg! 
Egyágyas felár: 14.000,-Ft

Gyülekeze t i  k i rándulás
DÉL -ERDÉLYEN  ÁT  AZ  AL -DUNÁRA:  Va jdahunyadtó l  a  Kazán - s zorosok ig

Kelenföldi Barokk Esték 2016 őszén

2016. szeptember 17. szombat 17:00

DAVID BENDIX NIELSEN (DK/HU)

ORGONAHANGVERSENYE

u

2016. október 15. szombat 17:00

ALFÖLDY-BORUSS ESZTER

FUVOLAESTJE

2016. november 12. szombat 17:00

ALFÖLDY-BORUSS CSILLA

ORGONAHANGVERSENYE

u

2016. december 3. szombat 17:00

JOHANN SEBASTIAN BACH KANTÁTA EST

ELőADJÁK A LUTHERÁNIA ÉNEK ÉS

KAMARAZENEKARA  

VEZÉNYEL KAMP SALAMON

Orgona

Örömmel jelentjük a gyülekezetnek, hogy az
orgona felújítási munkák megkezdődtek,

várhatóan szeptember elejére elkészül az új
játszóasztal.



Tahi csendes hetek

Életre keltett történelem 2016 őszén
2016. szeptember 22. csütörtök 18:00

A BIBLIA KORÁNAK HADSEREGEI I.
EGYIPTOM, A MEGÚJULÓ BIRODALOM

u

2016. október 13. csütörtök 18:00

A BIBLIA KORÁNAK HADSEREGEI II.
HETTITÁK, A VAS HARCOSOK

2016. november 10. csütörtök 18:00

A BIBLIA KORÁNAK HADSEREGEI III. AZ
ÚJ HETTITA KIRÁLYSÁGOK ÉS IZRAEL

u

2016. december 8. csütörtök 18:00

A BIBLIA KORÁNAK HADSEREGEI IV.
ASSZÍRIA ÉS BABILON KÜZDELME

Ezen a nyáron is szeretnénk Isten közelében tölteni
egy hetet igehallgatással, imádsággal, énekléssel,

sok játékkal, izgalmas kirándulásokkal. Négy
gyermekhetet szervezünk Tahiba:
2015. június 20-25. Alsósok első hete
2015. június 27-július 2. Alsósok második hete
2015. július 4-9. Felsősök hete
2015. július 11-16. Gimnazisták hete
2015. július 18-23. Egyetemisták hete
2015. július 25-30. Gyülekezeti hét
A hetek részvételi díja: 18.000 Ft/hét.
Jelentkezni a hittanórán a hitoktatónál, a vasárnapi
gyermek-istentisztelet után a vasárnapi munkásoknál,
valamint a lelkészi hivatalban hivatali időben lehet.  A
jelentkezési lap visszaküldésekor 10.000 Ft előleget
kérünk befizetni. Határidő: Indulás előtt 1 héttel.
Indulás: Hétfőn reggel ½. 8-kor találkozunk a
gyülekezeti tanácsteremben, ahol az előlegről szóló
átvételi elismervény felmutatása mellett történik a
fennmaradó összeg befizetése. Ekkor gyűjtjük a Taj
kártyát (fénymásolat) és az Egészségügyi nyilatkozatot
(!) (táborozáson részt vehet, rendszeresen szedett
gyógyszer). Innen az egyházközség szervezésében
utazunk a táborba. 
Szükséges felszerelés: ágyneműhuzat vagy hálózsák
lepedővel, tisztasági csomag, meleg öltözék esős időre
is, tornacipő, kirándulócipő, papucs, fürdőruha (az
udvari medencéhez), elemlámpa, kullancs- és
szúnyogriasztó krém. Biblia, jegyzetfüzet, íróeszköz,
diákigazolvány, kevés zsebpénz. MP3-4-t, Ipod-t,
elektronikus játékot stb. a csendeshétre kérjük, ne

hozzon senki magával. A gyermekek mobiltelefonját
a tábor elején begyűjtjük, és csak az előre megbeszélt
napszakban adjuk kézbe – általában esete 7 és 8 óra
között. (Indokolt esetben a szülők a tábor vezetőjével
fel tudják venni a kapcsolatot, hétfőn indulás előtt
lehet a számot elkérni.) 
Tájékoztatásul: Ha valaki bármiféle élelmiszert hoz,
azt még hétfőn délelőtt el kell fogyasztania, mert a
tábor területén nem tárolhatjuk az Ántsz előírások
miatt. A hozott bolti süteményt, kekszet, csokoládét a
gyerekek közösen fogyasztják el a héten. Köszönjük,
ha valaki a tábor részére gyümölcsöt, befőttet, lekvárt,
süteményt felajánl.
Elhelyezés: Hangulatos, nagy szobákban, emeletes
ágyakon (Természetesen külön-külön fiúk és lányok).
A napi három (kisebbeknél öt) étkezés mindig finom
és bőséges. A tisztálkodáshoz öt zuhanyzó áll
rendelkezésre, és az udvari tusolók.
A tábor szombaton zárul, a szülőket délután 2-re
szeretettel várjuk egy kis ízelítővel a hét eseményeiből.
Kérjük, hogy érkezésükkor a tábor alsó területén
várakozzanak, amíg a gyermekek elfogyasztják az
ebédet, megtartva ezzel a tábor rendjét. A hazautazás
egyénileg történik. A tábor megközelíthető: Volán
autóbusszal Újpest Városkaputól, autóval Leányfalu
után a Tahitótfalu tábla elhagyásakor a Tahi-újtelep
buszmegállónál balra az Ódry Árpád úton, majd a
Villám utcán (mélyút) felfelé, annak végén balra
kanyarodva jobbra a második telek.
A gyülekezeti ház címe:
2021 Tahi, (Tökös mező) Villám köz 3.

A menekülés útja
"Jézus mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet…" (Jn.14,6)

Tahi  Takar í tás

Június 18. – Erre a napra
szervezzük a Tahi táborhelyünk

évi nagytakarítását. A rákövetkező
második napon hétfőn már
érkeznek délelőtt a legkisebbek, így
szükséges a szobák, az épület és az
udvar rendbetétele. Kérünk

Titeket, hogy gyertek és közös
erővel tegyük rendbe a helyszínt.
Szobák felmosása, porszívózás,
matracok kiporolása, ágykeretek
áttörlése, konyha fertőtlenítése,
étkészletek elmosása, nagyterem
kipakolása, padok átmosása,

udvarban fák gallyazása, fűnyírás.
Az elvégzendő munka nagy és sok,
ezért kérünk Titeket, hogy minél
többen jöjjetek el, hogy így már
gyorsan tudjunk végezni ezen a
napon.
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Állandó heti alkalmaink:
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                                               19.30                                                          Imaóra az altemplomban

Vasárnap                               9.00                                                            Istentisztelet a templomban
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Nyári hivatali fogadóidő: (június 21-től szeptember 4-ig)
          - keddenként             10:00 - 14:00
          - csütörtökönként     10:00 - 14:00
          - vasárnap előzetes egyeztetéssel 11:30 - 13:00.
Szeptember 4. után a hivatal a szokásos évközi rend szerint tart nyitva.

Nyári alkalmaink:
augusztus 21.            vasárnap          9:00                        Új kenyér ünnepe Úrvacsorás istentisztelet
                                                             10:30                      Új kenyér ünnepe Úrvacsorás istentisztelet
szeptember 4.           vasárnap          9:00                        A Fehér Kavics Óvoda tanévnyitó istentisztelete
                                                             10:30                      Tanévnyitó istentisztelet

Nyári hivatali, istentiszteleti és ünnepi rend

Óvodánk 2015. szeptember 1-
től 100 fő kisgyermekkel és

18 fő dolgozóval működik.
          A 2016 -2017 es nevelési
évünkre 25 fő kisgyermeket
vettünk fel.

          Óvodánk nyári zárása:
2016. július 18-a (hétfőtől)
augusztus 19. (péntekig) tart
          Nyitás: augusztus 22. hétfő
          A zárás alatt minden héten
csütörtökön irodai ügyeletet

tartunk 9-13 óra között.(tel.: 371-
1314)
          Tanévnyitó istentisztele-
tünket szeptember 4-én vasárnap
9 órától tartjuk. 

Tahi  segí tségkérés

Kedves Testvérek! Az idei évben is
megszervezzük Tahiban a nyári heteinket,

amiken alsós gyermekektől indulva az egyetemet
nemrég elvégzett fiatal felnőttekig terjedően,
valamint a gyülekezet egészéből jelentkeznek a
résztvevők. Az elmúlt évek során mindig voltak
olyan több gyermekkel rendelkező vagy nehéz
anyagi körülmények közt élő családok, akiknek
gyermekük vagy gyermekeik ezen heteken való

részvétele támogatásunkra szorult. Mivel Jézus
Krisztustól parancsunk van, hogy hordozzuk
egymás terheit, ezért kérünk Benneteket, hogy
akinek Isten engedi támogassa ezen nyári
gyermekheteket adományával! Valamint akinek az
ideje engedi, tőlük a hétfő reggeli indulásokhoz
kérünk autós szolgálatot, hogy minden gyermek
egyszerre érkezzen meg. Szükségünk van a Ti
segítségetekre!

A „Fehér Kavics” Kelenföldi  Református Óvoda értes í tő je

Az istentiszteletek, a keddi Egyetemista Bibliaóra
és a szerdai Gyülekezeti Bibliaóra

hangfelvételei megtalálhatók a
http://www.kelenref.hu honlapon,  bal oldalon az
’Igehirdetések’ alatt. Dátum, igehirdető, alapige és
alkalom alapján megkereshetőek a felvételek. A

kiválasztott felvételre való kattintás után a textus
alatt a ’Fájl letöltése’ feliratra kattintva a hanganyag
mp3 formátumban letölthető.
A vasárnapi istentiszteletekről videó-közvetítés a
honlapon jobb oldalt található. A lejátszáshoz Adobe
Flash bővítmény szükséges!

Hangfelvéte lek az igehirdetésekről


