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Vasárnap   10.00 óra   Istentisztelet   
                    Kicsi gyermekekkel a baba-szobában lehet hallgatni       
Vasárnap   10.00 óra  Gyermek istentiszteletek - két csoportban  

Minden hónap második vasárnapján istentisztelet után imaóra 

Hétfő    16.00 óra  Konfirmációi felkészítő ifjaknak  

Kedd         10.00 óra   Istentisztelet a Kamaraerdei Idősek Otthonában (kéthetente) 

Szerda           9.00 óra   Nyugdíjasok köre 

Szerda  10.00 óra  Baba-mama kör 

Csütörtök  18.00 óra   Bibliaóra 

Péntek       16.00 óra   Konfirmációi felkészítő felnőtteknek 

Szerkesztő: 

Györgyjakab Endre 
 

Felelős kiadó: 

Petőné Püski Ilona 
 

Tördelés: 

            Homonnay-Beke Enikő 

Budaörsi Református Egyházközség 

2040 Budaörs, Clementis L. u. 5.  

Tel/Fax: (23) 415 205 

Internet: http://www.refbudaors.hu 

E-mail: gyulekezet@refbudaors.hu 

Kesjár Csaba Ált. Iskola 5a. terem csütörtök 12:50 

Bleyer Jakab Ált. Iskola 21. terem szerda 12:50 

Herman Ottó Ált. Iskola 3. terem szerda 13:45 

1. sz. Ált. Iskola 38. terem kedd 13:00 

március 27-28.     18.00 óra  Bűnbánati istentiszteletek 

március 29. Nagypéntek  10.00 óra  Istentisztelet, passió 

       18.00 óra  Bűnbánati istentisztelet 

március 31.  Húsvét vasárnap  10.00 óra  Istentisztelet úrvacsorai 

          közösséggel 

április 1.  Húsvét hétfő  10.00 óra  Istentisztelet úrvacsorai 

          közösséggel 

 

  

Kérésre beteg, illetve idős testvéreinknek az úrvacsorai jegyeket házhoz visszük. 
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 Zimankós hideg télben, már várva vártam a 

tavaszt, a HÚSVÉTOT, minden örömével, a Lélek 

ajándékával.  De szívem mélyén csak dermesztő 

hideg honolt, a feltámadás hite tőlem messze kóbo-

rolt. Könyörögtem: Uram, segíts, hisz látod, oly 

nagy szükségem van a Szentlélek bíztató szavára, a 

nagypénteki kereszt megváltó csodájára. 

Teltek-múltak a rideg, hűvös napok, bennem 

mély üresség és a néma csend maradt. Aztán egy 

szürke nap hajnalán, villámlásként ragyogott fel 

egy régi HALLELUJAH 379. éneke, benne csodás 

ígérete: 

Óh, jöjjetek, örvendjetek, 

ISTEN SZERET! 

kegyelméről dalt zengjetek, 

ISTEN SZERET! 

a bűn álmából talpra már, 

elmúlt az éj hatalma már, 

az üdvösségnek napja vár, 

ISTEN SZERET! 

Mint hitvallás szólt felém 

az örömüzenet Isten szereteté-

ről. 

Emlékszem egy korábbi 

evangelizáció kulcsmondatára: 

„az ISTEN BOLDOG és ezt a 

boldogságot meg akarja velünk 

osztani”. Erre az isteni ajándék-ajánlatra, mint a 

zenében, ahogy a szólamok egymásnak válaszol-

nak, itt az ember boldog visszhangja szól: örvend-

jünk az Isten kegyelmes szeretetében. Az ének 

folytatásában viszont riadóként szólal meg: „a bűn 

álmából talpra már” figyelmeztetés ez a bűn halá-

lából való menekülésre. 

Ezen meditálva megértettem, hogy a bűn álma 

végül a bűn átka lesz, a magunk önzése, kényelme, 

hiúsága és még sok egyéb bűnünk miatt. (Ebben 

zseniális partnerünk a Sátán) 

Az énekünk befejező sorai így hangzanak: 

„elmúlt az éj hatalma már, az üdvösségnek napja 

vár, ISTEN SZERET”. 

Ez örömöt, hálát és bizonyosságot ad számunk-

ra az „Elmúlt az éj hatalma már” ének sora azzal, 

hogy a Sátán legyőzetett, és Jézus Krisztus golgo-

tai kereszthalála által bűnünk megbocsáttatott és 

örök életet adott. Szabad elhinni – örök életre, nem 

elhinni örök kárhozatra. 

A három kereszten az egyik lator elhitte, és 

örök életet kért, meg is kapta: „Ma velem leszel a 

paradicsomban”.  A másik pedig nem! Akik Jézus-

ban hisznek, és vele járnak, 

a lelki vendéggel, a Szentlé-

lekkel, azoknak bár sokszor 

nehéz, de gazdag életet ad 

már itt a földön is. 

Ezt egy fiatal lelkész törté-

netével szeretném megoszta-

ni olvasóimmal, meglátva 

azt, hogy a mi Urunk milyen 

gazdagon meg tudja áldani 

az egy talentumos ember 

életét is, még ha az például 

nem okos, tán nem is bölcs, 

hanem bizony „butácska”, 

de hűséges szolga. Íme, a 

történet: a nagyhírű püspök-

höz, dr. Ravasz Lászlóhoz 

fordult kedvenc tudós papja, 

dr. Gyökössy Endre, kérve, 

hogy növekvő gyülekezete 

szolgálatát egyedül ellátni már nem tudja, segítsé-

get kér. A bölcs püspök egy fiatal lelkészt küld se-

gítségül, aki bizony bukdácsolva végezte a teológi-

át (az a fránya görög nyelv nagy gondot jelentett 

számára). Amikor megbízólevelét átnyújtja Bandi 

bácsinak, és látva elsápadó arcát, így jelentkezik a 

szolgálatra: „Tudod Bandikám, hogy én butácska 

vagyok, de mondd csak, mit kell tennem, és én azt 

örömmel mindig megteszem”. 

És valóban hűséges munkatárs volt: ápolta a 

betegeket, bevásárolt a gyengélkedőknek, fát vá-

gott az öregeknek, recept- és gyógyszerbeszerzés 

A Budaörsi Református Egyházközség hírlevele 2013. Húsvétján 
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gondját is vállalta, de soha ki nem maradt az ének 

vagy imádság, a csendes percek, a lelki gondozás, 

vigasztalás sem. A szeretet és örvendező lélek 

mindig jellemezte őt, mert „Vele vándorolt útján 

Jézus”. 

Időnként feljutott a szószékre is, és a teológiai 

tudományok helyett hálával, derűvel, nagy lelken-

dezéssel tett bizonyságot prédikációjában az Atyá-

ról és az Ő Fiáról, Jézus Krisztusról. Korai halála 

nagy szomorúságot jelentett a gyülekezetnek. Fáj-

dalmas volt számukra a testi-lelki szolgálatának 

hiánya. 

Merészen megkockáztatom, hogy Istennek ez a 

drága gyermeke, amikor az égi karban Jézus 

Krisztus elé állt, elhangozhatott: „Jól vagyon, jó és 

hű Szolgám, a kevesen hű voltál, többre bízlak ez-

után, menj be a te uradnak örömébe”. 

Kedves Olvasóm! 

Örömmel és hálával adom tovább eme szürke 

napom hajnalán kapott lelki ajándékomat, és ha 

Neked is adódna ilyen üresség és néma csend, tán 

vedd elő e sorokat, és olvasd el újra! 

  Hegyaljai Kiss Géza: Húsvéti hit 

                                           Mt 28:2, 1Kor 15:20, Jn 11:25 

Laci bácsi 

Hálás visszatekintés gyülekezetünk 2012-es esztendejére  

Krisztus Urunk feltámadott, 

Nem függ már a keresztjén, 

Nem vérzik már megtört teste, 

Örvendjen, ki keresztyén! 

Elgördült a kőszikla, 

Sírja örökre nyitva, 

Él már Jézus, örökké él 

Mennyországban Istenénél. 

Mennyei szó zeng a sírnál, 

Örömhírt halla világ, 

Kihozta sír mélyéből 

Égi Atyánk szent Fiát. 

Holtak közül az Első 

Égi tavaszt hirdető, 

Föld embere: ne félj, ne félj! 

            

Feltámadott ma hajnalra, 

 Kit tegnap még sirattál, 

 - Én vagyok a feltámadás! 

 Ez igéből vigasz száll. 

 Meríts ebből szent erőt, 

 Áldva dicsőítve Őt, 

 Ki feltámadt, örökké él, 

 Várva híveit Istennél. 

„Magasztallak, Uram, teljes szívemből… Lebo-

rulok szent templomodban, és magasztalom neve-

det hűséges szeretetedért…”    Zsoltárok 138:1,2.  

 

A 2012-es esztendő első fontos eseménye gyü-

lekezetünk életében a presbiteri eskütétel volt, az 

előző évi presbiteri tisztújítás során ugyanis meg-

változott a presbitérium összetétele. Varga András 

személyében új világi vezetője van egyházközsé-

günknek. Az előző presbitériumból hárman foly-

tatják presbiteri szolgálatukat, egy korábbi pót-

presbiterünkből presbiter lett, négyen pedig új tag-

ként kerültek be. Átgondolva a felelősséget, saját 

személyük alkalmasságát és egyéb körülményeket, 

voltak néhányan, akik nem kívánták folytatni a 

szolgálatot. Köszönjük az eddigi részességet.                                                                                        

A megújult presbitérium első gyűlésén megtár-

gyalta működési rendjét, a belső munkamegosz-

tást. Ennek eredményeként a presbitériumon belül 

a munkamegosztás az alábbi szolgálati területek és 

felelősök szerint történik: misszió – György Attila, 

diakónia – Rindt Ferenc, templomi szolgálatok – 

Dóczi Ferenc, épület-karbantartás, üzemeltetés – 

Halasi József, pénzügyek – Varga András, prog-

ramszervezés – Szilágyi András és Nemes Tibor, 

média, kommunikáció – Tóth György István.                                           

Presbitereink élete és szolgálata mellett hálát 

adunk Istennek mindazokért is, akik szeretik ezt a 

gyülekezetet, s e szeretetben helyet kap a közössé-

gért való fáradozás, akikkel a vezető testület 

együtt dolgozhat.                                                                                                                   

Ők a gyermekeink és serdülők közötti, kisközössé-

gi és házi csoportos alkalmakon, kántori szolgála-

tokban, hétköznapi és ünnepi eseményekben, 

missziói, diakóniai és technikai, műszaki, valamint 

más szolgálatokban állnak helyt.                                                                                                        

Nemegyszer rácsodálkozhattunk már Isten ben-

nünket számon tartó szeretetére abban is, ahogyan 

egy-egy szolgálat végzésére munkatársat adott. Így 

kaptunk 2012 elején - imameghallgatásként – Kár-

pátiné Molnár Ágnes mellé új szolgatársat Pongor 

Gábor személyében, a serdülők közé.  

Helyet adtunk a Vasárnapi Iskolai Szövetség 

gyermekmunkás-képző I. tanfolyamának. Gyüle-

kezetünkből négyen végezték el, április 22-én az 

istentisztelet keretében kapták meg oklevelüket. 

Ezzel gyermekmunkásaink köre is bővült. Így az 

elmúlt esztendőben György Tímea hittan tanárunk 

vezetésével vasárnaponként felváltva Adorjánné 

Mátyási Edit, Flaskóné Cséke Tünde, Gál-Pál 

Andrea, Kuszmann Nóra, Nyíri Nóra, Soltészné 

Nagy Alíz, Sütő János, Vincze Gyöngyi várták a 

gyermekeket. Nagy öröm számunkra, hogy az is-
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 Január 13-án az újév kö-
szöntő hangversenyen Várhe-
gyi Lajos gordonka- és Szekér 
Bernadett zongoraművész nagy 
sikerű koncertet adott. 

 A március 3-ai istentisztele-
tet követően a Gedeon Társa-
ság képviselői tájékoztatást 
adtak a társaság munkájáról. 
Az alig több mint százéves tár-
saság eddig a Földön kétmilli-
árd, hazánkban kétmillió Bibli-
át terjesztett.  

Felhívások 

 

Adóelszámolásukat ezt követően teljesítő testvéreink figyelmébe ajánljuk, hogy 1+1 %-os 

felajánlásukat a Magyarországi Református Egyház/technikai kód 0066/, illetve a Pro Ecclesia 

Budaörs Alapítvány javára tegyék meg  /számlaszáma 

11742173-200ll765, adószáma: 19182315-1-13/.  

 

Csendes-hetünket idén július l5-e és 21-e között tartjuk meg. 
Helyszíne: Bózsva, Kőbérc Panzió 
Részvételi díj:      felnőtteknek kőházban  30 000 Ft 
                             2-8 év között kőházban  l8 000 Ft 
                             felnőtteknek faházban    26 000 Ft 
                             2-8 év között faházban   16 000 Ft 
                             2 év alatt ingyenes 
További információk és jelentkezés:  Petőné Püski Ilona         06 23-415-205 
                                                            Varga András                 06 20-9-211-993 
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Advent harmadik vasárnapján Dani Eszter igehirdetéssel 
szolgált és előadást tartott. 

A városi adventi koszorú harmadik meggyújtásakor lelkészünk igehirdetéssel szolgált: A hívő ember 
számára az Advent Jézus várása. Jézus megérkezik - kopogtat az ajtódon - engedd be!  

December  l9-én idősek karácsonyi  
úrvacsorás istentisztelete és agapéja.  

Advent negyedik vasárnapján és a december 24-ei családi istentiszteleten hittanos gyermekeink  
énekléssel, versmondással szolgáltak.  

3 

tentisztelet ideje alatt két csoportban tudunk a 

gyermekekkel foglalkozni. 

Gyülekezetünk az elmúlt esztendőben is csatla-

kozott a „Házasság hete” mozgalomhoz. Február 

15-én este párkapcsolat építő alkalmon erősíthet-

ték házassági szövetségüket a megjelent házaspár-

ok. Másnap este pedig előadást hallgattunk meg a 

„Változások a családban” témáról. Mindkét estén 

Dányi Zoltán, Református Egyházunk Házasság- 

és Családsegítő Szolgálatának misszióvezető lelki-

pásztora szolgált.  

Lelki megújulásunkat segítette elő a május 7-

11. között tartott evangelizáció. Papp Tibor Buda-

pest-Pestszentlőrinc-Kossuth téri lelkipásztor hir-

dette az Igét János evangéliuma 9. rész 1-41. verse 

alapján. 

Minden esztendőben jelentős esemény közössé-

günk életében a gyülekezeti tábor, így volt ez 2012

-ben is. Többnyire szó szerint is felmegyünk a 

hegyre ilyenkor, de többen megfogalmazzák, mi-

lyen jó a város forgatagát, zaját magunk mögött 

hagyva, fent lenni a hegyen lelki értelemben. Tá-

boraink a missziónak is eszközei, hiszen család-

tagjaikkal együtt eljönnek (még) nem Krisztushoz 

tartozók is. A mindennapos együttlét során meg-

mutathatjuk nekik, milyen Isten családjaként, az Ő 

szeretetében élni.  

Tapasztaljuk azt is, hogyan nő a távolság a kü-

lönböző generációk között. Egymáshoz való köze-

ledésük elősegítése, egyáltalán a gyülekezet kö-

zösségének építése is célja ezeknek a heteknek. A 

közös programok, játékok közben megismerhetjük 

egymást, felfedezhetjük egymás értékeit, erőssége-

it is. Sokkal jobban ráérezhetünk arra, hogy szük-

ségünk van egymásra.                                                                                                                                       

Hasonló céllal határoztuk el a 2012. esztendőben, 

hogy most már félévente szervezünk gyülekezeti 

napot. Egy jól sikerült szeptember végi, együtt töl-

tött vasárnapunk érlelte meg bennünk ezt a dön-

tést. Ilyenkor az istentisztelet után együtt ebéde-

lünk, mindenki azzal járul hozzá a közös étkezés-

hez, amivel tud. Ebéd után pedig még néhány órát 

együtt töltünk – változó programmal (előadások, 

közös éneklés, gyermekek jelenete, játék…). A 

már emlegetett szeptemberi alkalmon – ebéd után, 

kint az udvaron, csodás őszi napsütésben - énekek-

kel dicsőítettük Istent. Hittanos gyerekeink előad-

tak egy a bibliai Jónás történetéhez kapcsolódó 

jelenetet. Majd Mácsodi Ferenc református lel-

kész, családterapeuta érdekes és tanulságos elő-

adását hallgattuk meg „Hogyan találok kulcsot a 

gyermekemhez?” címmel. 

Október 20-án reggel bérelt autóbuszra ülve 

gyülekezetünk kisebb csoportja Kecskemét felé 

vette az irányt. Kecskemét nevezetességeinek 

megtekintése után Nagykőrös felé kanyarodtunk, 

hogy az ottani „kincseket” is megnézzük. Ez az 

egynapos kirándulás szintén jó alkalom volt arra 

is, hogy közelebb kerülhessünk egymáshoz. 

Sokunk számára különösen emlékezetes a de-

cember 16-i istentisztelet. Dani Eszter, a Zsinati  

Missziói Iroda vezetője szolgált közöttünk, majd 

beszámolt Istennek a kárpátaljai cigányok között 

végzett munkájáról, képeket is mutatva az ottaniak 

életéről.  

Gyülekezetünkben a tanítvánnyá tétel egyik 

fontos eszköze a Kereszt-kérdések kurzus. A kur-

zust végzettek közül többen is - felkészítés után - 

konfirmálnak, illetve rendszeres szolgálatot vállal-

nak. 2012 tavaszán is szerveztünk egy kurzust. 

Fontos és hálára indító visszajelzés volt ezzel kap-

csolatban, hogy a kurzuson résztvevő, baba-mama 

körös anyuka – spontán módon - az itt hallottakat 

továbbadta a következő baba-mama alkalmon a 

többi anyukának. Örömteli, hogy gyülekezetünk 

tagjai közül mind többen szívükön viselik a kur-

zusra való hívogatás ügyét.  

Közösségünkön belüli nagyobb összefogásra 

van szükség annak érdekében, hogy a tizenéves 

konfirmandusok és az ifjak is ráérezhessenek a Jé-

zus Krisztushoz és a Benne hívőkhöz való tartozás 

örömére. Nagyon hálásak vagyunk Istennek azért, 

hogy korábban két csoportban – tizenéveseknek, 

valamint húsz év körülieknek - tarthattuk az ifjúsá-

gi bibliaórákat. Nyári gyülekezeti táboraink részt-

vevőinek kb. fele gyermek és fiatal volt. Tavaly 

azonban már csak a tizenévesek egy kis csoportjá-

val beszélgethettünk ifjúsági alkalom keretében 

életünk fontos kérdéseiről. Táborunkban is csak 

néhányan képviselték e korosztályt. Keressük 

együtt, hogyan válhatunk útjelzőkké a fiatalok szá-

mára! 

A gyülekezet diakóniai szolgálata az elmúlt esz-

tendőben – hála Istennek – megelevenedett. Külö-

nösen igaz ez az idősek, valamint a rászorulók felé 

irányuló munkálkodásra. Közösségünk legna-

gyobb diakóniai megmozdulása egy anyagi és 

egészségügyi problémákkal küszködő gyülekezeti 

tagunk lakásának felújítása volt. Városunk egyéb 

szervezeteivel, magánszemélyekkel karöltve hatá-

ron túli (Székelyhíd) árvaházat és idősek otthonát 

tudtunk támogatni ruha, cipő, játék adománnyal.  

A Kamaraerdei Idősek Otthonában az ott tartott 

istentiszteletek, evangelizációs alkalmak, szobai 

úrvacsorai szolgálatok mellett az elmúlt esztendő-

ben is lehetőség nyílt Isten Igéjének hirdetésére az 

augusztus 20-hoz kapcsolódó Új kenyér ünnepén, 

valamint a Halottak napi megemlékezésen. 

 

Az elmúlt esztendőben gyülekezetünkben 15 

keresztelés volt. Házasságkötésére Isten áldását 3 

pár kérte. Vigasztalásul 27 temetésen hirdettük Is-

ten Igéjét.  
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Köszönöm közvetlen munkatársaimnak: vallásta-

nárunknak, gondnokunknak, a Presbitériumnak, 

orgonistáinknak, gyermek- és ifjúsági munkása-

inknak, pénztárosunknak, technikusunknak, irat-

terjesztőnknek, a Kereszt-kérdések kurzus szolgá-

lóinak, az Arculattervező Bizottság tagjainak, a 

gyülekezeti tábor szervezőinek segítségét, hűségét 

és szolgálatát.  

Istennek hálát adva köszönjük a rendszeres és al-

kalmi szolgálatokat és adományokat gyülekeze-

tünk minden tagjának, akik sokat segítettek imád-

ságokkal, látogatásokkal, takarítással, szeretetszol-

gálati munkákban, úrasztali jegyek adományozásá-

val, műszaki és javítási munkák elvégzésével, hír-

levelek létrejöttében, vásárlásokkal, természetbeni 

adományokkal (pl. süteményekkel)… 

Bocsánatot kérek mulasztásainkért, hibáinkért, és 

ha véletlenül vagy félreértésből valakit akaratunk 

ellenére megbántottunk volna. 

 

Minden kedves Testvéremnek Áldott Húsvétot  

kívánok! 

Segítsen, hogy segíthessünk! 

                Pro Ecclesia Alapítvány beszámolója 

Petőné Püski Ilona 
lelkipásztor 

A Pro Ecclesia Alapítvány a Budaörsi Reformá-

tus Egyházközséget támogató alapítvány. Mint 

ilyen szervezetnek - az Alapító Okiratban lefekte-

tetteknek megfelelően, és a közhasznú alapítvá-

nyokról szóló törvénnyel összhangban - fő tevé-

kenységi területe a családsegítés, időskorúak gon-

dozása és a fiatalok közötti hitéleti tevékenység 

támogatása. 

Arról szeretnénk ezúton tájékoztatni a gyüleke-

zetet, hogy ennek a célnak az érdekében mit és mi-

lyen eredménnyel tettünk 2012-ben. 

Az alapítványunk bevételekhez pályázati pén-

zek odaítélése útján, adományi befizetésekkel és a 

személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 

juthat.  

Az elmúlt évekhez hasonlóan alapítványunk a 

tavalyi évben is pályázatot nyújtott be a Budaörsi 

Önkormányzathoz gyülekezeti csendeshét támoga-

tására, zenei hangversenyek szervezésére, hitokta-

tásra, és a működési költségek fedezésére. 

Az odaítélt és megkapott összeget csak erre a 

célra szabad fordítani, erről az Önkormányzat felé 

el kell számolni, amit ez év elején a programok 

részletes ismertetésével, számlamásolatokkal meg 

is tettünk. 

Az idei évben csendeshetünket Szilvásváradon 

a Lipicai szállodában rendeztük. 

Az árak emelkedése, az általános anyagi nehéz-

ségek miatt úgy döntöttünk, hogy ebben az évben 

minden résztvevőt támogatunk, ezért minden fel-

nőtt táborozó részvételi díjának kb. 10 %-át, a gye-

rekek részvételi díjának 15%-át támogatásból fe-

deztük. Ezenkívül 6 felnőtt, 2 gyermek ingyenesen 

vehetett részt a táborban. Az Önkormányzati tá-

mogatásból vásároltunk alapanyagot barkácsolás-

hoz a gyermekek részére, kifizettük a belépődíjat a 

Lipicai Ménesudvarba. 

Budaörs zenei kínálatát több nyilvános, ingye-

nes zenei programmal színesítette gyülekezetünk.  

2013. január 13-án Várhegyi Lajos Újév-

köszöntő gordonka-hangversenyére került sor 

templomunkban. 

Zongorán közreműködött Szekér Bernadett. 

Gounod: Meditation sur le prelude de Bach, 

Couperin: Pièces en Concert, Gabriel - Marie: La 

cinquantaine, Massenet: Thaïs, Brahms: F-dur szo-

náta I. tételét hallgathattuk meg ezen az estén. 

A fellépő művészek tiszteletdíját fedezte a ka-

pott támogatás.   

Az itt részletezett zenei program letölthető és 

meghallgatható a Budaörsi Református Egyház-

község honlapjáról, www.refbudaors.hu. 

Év végén a jól teljesítő hittanos gyerekek juta-

lomkönyveket kaptak ajándékba. A támogatásul 

kapott pénzből fedeztük ezeknek a könyveknek a 

beszerzését, valamint év közben az oktató munká-

hoz felhasznált könyvek, segédanyagok vásárlását.  

A karácsonyi ünnepélyen a gyerekek apró aján-

dékokat kaptak. Ezek beszerzését is a támogatás-

ból fedeztük. 

Ebben az évben már másodszor kaptunk támo-

gatást a működési költségekre. Ebből fizettük a 

könyvelési díjat. 

Az adományokból, személyi jövedelemadó 1%-

ából befolyt összegeket az alapítvány alapító ok-

iratában leírt célokra, jelesül családsegítésre, idős-

gondozásra, fiatalok közötti hitéleti tevékenység 

elősegítésére fordíthatjuk. A kapott összeget egy 

éven belül el kell költeni, és erről a NAV felé kell 

elszámolni.  Mindezeknek megfelelően az elmúlt 

évben a következő karitatív jellegű tevékenysége-

ket végeztük: 

Gyülekezetünk több tagja elvégezte a VISZ tan-

folyamot, a részvételi díjat az alapítvány fizette. 

Gyógyszert vásároltunk rászoruló testvérünk-

nek. 
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K M R P R Ó F É T A 

I E Ú M É J Ö N A E 

R L Á C S I K Ó N G 

Á Á L G C V I É Í Á 

L S D V I R Á G T S 

Y Z O Á D Á L A V A 

L U T G Á M T F Á K 

Ü R T Á B A K T N O 

R E L T Ó Z L E Y S 

Ö J É Z U S Ü B Ú T 

Húsvéti fejtörő 

Keresd meg a hálózatban a következő 

szavakat!  

(Vízszintesen, függőlegesen és visszafelé 

olvasva  is lehetnek, sőt egymásba is ér-

hetnek!) 

ÁLDOTT, BETFAGÉ, CSIKÓ,  

DICSÉR, JERUZSÁLEM, JÉZUS, JÖN, 

KABÁT, KIÁLT, KIRÁLY, ÖRÜL, 

PRÓFÉTA, SOKASÁG, SZAMÁR, TA-

NÍTVÁNY, ÚR, ÚT, ÜL, VÁG, VIRÁG 

A rácsban ki nem húzott betűk  
Krisztusról beszélnek. 

Gyülekezetünk életének eseményeiből: 

Advent második vasárnapján, az istentiszteleten 
csendes áhítathoz Várhegyi Lajos gordonkán J:S:Bach 
zenéjével szolgált. 

Advent második és harmadik vasárnapján  
megtartottuk a hagyományos karácsonyi vásárt.  



8 

címe: Amikor nem értjük Istent 

De sokszor kérdezzük: „Miért engedte meg Is-

ten”? 

Ha az élet válságai elborítanak, rendszerint úgy 

érezzük, nagyot csalódtunk Istenben. Képtelenek 

vagyunk elképzelni, mit tesz az Úr, és ez óriási 

felindulást okoz bennünk. Dr. Dobson írása táplál-

ja a megsebzettek és csüggedtek szívét, és megvé-

di a kiábrándulástól azokat, akik még nem kerültek 

a kétségbeesés karmai közé. 

 A harmadik könyv szerzője Cynthia Heald. A 

könyv címe: Istennek mégiscsak igaza lehet 

A megbízható bibliatanító vitatja a kultúra állí-

tásait, és megvizsgál tíz alapvető igazságot, me-

lyek nehéz időkben is fogódzót nyújtottak neki. 

Ezek az igazságok felhívják az olvasót, hogy 

hagyja el a mai kultúra bevett bölcsességének út-

ját, és tegye magáévá Krisztus életét. A szerző 

olyan emberek életéből veszi példáit, akik többek 

között az alábbi igazságokat élik meg: A megbo-

csátás szabaddá teszi a megbocsátót. Sosem bán-

juk meg, ha helyesen cselekszünk. A magunktól 

való megszabadulás döntés kérdése. Isten velünk 

van, nem ellenünk. A fejezetek végén egy bibliata-

nulmányozó szakasz és imádságra vonatkozó út-

mutatás is található. Életünk útelágazásainál merít-

sünk belőle bölcsességet! 

A könyvek megrendelhetőek az iratterjesztés-

ben. 
Adorjánné Mátyási Edit  

iratterjesztő  

Gyerekoldal 

„Bizony mondom néktek: aki nem úgy fogadja 

az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmikép-

pen sem megy be abba”(Márk 10:15) 

 

Hogyan keresett és talált meg engem az Úr 

Jézus Krisztus 

Valamikor, úgy 60 évvel ezelőtt, verőfényes, 

kora őszi délutánon egy vidéki ház virágos kertjé-

ben egy első osztályos kisfiú sírdogál édesanyja 

mellett. Előtte a számtan füzete. 

A kisfiú próbálja leírni az aznapi feladatát, a 0-t 

(nullát), de nem megy neki, mindig elrontja. Azért 

érzékenyebb ilyen korú társainál, mert rövid élete 

során már sokat betegeskedett. 

Édesanyja fájdalommal tekint egyetlen gyerme-

kére. Megsajnálja, és arra bíztatja, menjen oda a 

távolabb lévő szalmakazal túloldalára és imádkoz-

zon Jézushoz, aki biztosan meghallgatja és segíte-

ni fog. Zolika, mert így hívják a kisfiút el is indul 

gyermeki bizalommal, hiszen sokszor hallott már 

édesanyjától Jézusról. Így imádkozik:  

- Jézus, kérlek, segíts meg engem, hogy le tud-

jam írni a nullát! Ámen. 

Örömmel tér vissza, leül és hozzákezd újból a 

feladathoz. Csoda történt, mert az első osztályos 

számtan füzetbe egész sor nullát tudott szépen leír-

ni. A gyermek örül, az édesanyja is örül. Megkö-

szönik együtt Jézusnak, hogy sikerült leírni a nul-

lákat. 

Jézus azonban nem csak vendégként akar jönni 

valakinek az életébe. Zolikának a legbizalmasabb 

barátja lett, akivel mindent megbeszélhetett. Ettől 

kezdve a kisfiú nemcsak bizalommal fordult hoz-

zá, hanem az egy kilométeres utat az iskoláig 

imádkozással töltötte. 

Zolika éppen olyan gyermek volt, mint a többi, 

kicsit csintalan. Ha verekedett a fiúkkal, vagy más 

rosszat tett, megvallotta Jézus Krisztusnak, és bo-

csánatot kért Tőle. Amikor hazaért az iskolából, 

azonnal bevallotta édesanyjának, ha rossz jegyet 

kapott, vagy rosszul viselkedett. Soha nem hazu-

dott. Zolika ismeretsége Jézussal így kezdődött. 16 

éves volt, amikor Megváltójának fogadta el az Úr 

Jézust. Azóta tudja, hogy bűnei megbocsáttattak, 

neve fel van írva a Mennyben az Élet Könyvébe. 

Eltelt több mint 60 év Zolikából Zoli bácsi lett. 

Élete során a csodák sokaságát élte át. Isten mun-

katársaként azon munkálkodott és munkálkodik, 

hogy gyermekei és unokái is Isten gyermekei le-

gyenek. 

Velem történt 
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Igyekeztünk kifejezni köszönetünket gyülekeze-

tünk kántorának szolgálataiért, amit hétről-hétre 

végez az istentiszteleteken. 

A tél beállta előtt tüzelőt vásároltunk két idős, 

beteg testvérünknek, akiknek szűkös anyagi lehe-

tőségei miatt ez nagy segítséget jelentett. 

Egy igen rossz anyagi körülmények között élő 

gyülekezeti tagunk a háza lakhatóvá tételéhez kért 

segítséget a gyülekezettől. Ehhez a munkához já-

rult hozzá anyagilag az Alapítvány is. 

Mostanra már hagyománnyá vált, hogy kará-

csony előtt szeretetcsomagot juttatunk el a rászo-

ruló családoknak, testvéreknek. Így történt ez ta-

valy is, amikor 14 család kapott ily módon élelmi-

szercsomagot, vagy vásárlási utalványt. 

A gyülekezet idős, nyugdíjas testvérei részére 

Béres cseppet, C vitamint vásároltunk. 

A karácsonyi ünnepségen apró ajándékot kaptak 

a gyerekek. 

Köszönjük mindazoknak, akik önzetlen ado-

mányaikkal, befizetéseikkel mindezt lehetővé 

tették. 
Ha valaki szeretné megtekinteni a befizetések, 

kifizetések részletes elszámolását, a kuratórium 

szívesen áll rendelkezésére. 

Amennyiben módjuk van rá, kérjük, hogy eb-

ben az évben is segítsék adományaikkal, személyi 

jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával alapítvá-

nyunkat, és ezen keresztül a Budaörsi Református 

Egyházközséget. 

Köszönettel: 
Pro Ecclesia Alapítvány Kuratóriuma 

Az ökumenikus imahét üzenete  

 Január 21-e és 25-e között a Budaörsön jelenlé-

vő keresztény felekezetekből számosan meghitt, 

áhítattal övezett testvéri közösségben voltunk 

együtt a más-más igehirdetőkkel és helyszíneken 

sorra került alkalmakon. A nem is oly távo-

li múltban ilyet nem hogy megvalósítani, de elkép-

zelni sem lehetett. Így pl. az a Hármas-Körös part-

ján lévő község is, ahol a  gyermekkori őszök és 

az ifjúkori tavaszok elrepültek felettem - a múlt 

század 30-as, 40-es éveiben – vallási feszültségtől 

volt terhes. 

         A mintegy 5.000 lélekszámú település négy-

ötöde római katolikus, egyötöde református volt. 

Más felekezetek - evangélikus, baptista, izraelita - 

csekély számúak voltak. A két nagy felekezet vi-

szonyát valami vélt felsőbbrendűségi érzésből fa-

kadó kölcsönös lenézés, gúnyolódás jellemezte. 

Minket "leforrázott"-nak csúfoltak, mi pedig a ró-

mai katolikusokat "katlankóró"-nak. 

         Ez azonban eltörpül ahhoz a helyzethez ké-

pest, amilyen édesanyám ifjúkorában – az 1910-es, 

-20-as évek - volt. A községet mélyebb árok szelte 

ketté, ebben szinte egész évben vízfolyás volt, 

ezért elnevezték érnek. Az ettől északra fekvő te-

rület volt a katolikus, a déli a református rész. 

Mint mesélte, nem volt minden kockázat nélküli 

egyik részről átmenni a másikra, akárhányszor 

tettlegességre is sor került, főleg a fiatalok között. 

És ha olykor eltérő vallásúak kötöttek házasságot, 

a reverzálist adó felet felekezete lenézte, megve-

tette. 

         Az ilyen viszony a felekezetek között koránt-

sem volt lokális jelenség. Édesanyám mesélte azt 

is, hogy amikor alig tizenévesen a Zalaegerszegről 

elszármazott édesapjával odalátogatott, és vasár-

nap istentiszteletre készülődött, nagyanyja - a plé-

bános rosszallásától tartva - így fakadt ki: "Mit 

szól Pehm Jóska, ha  megtudja, hogy ebből a ház-

ból valaki a református templomba ment!”. Egy 

felvidéki városból Budaörsre költözött barátom 

mondotta, hogy amikor a református templom 

előtt ment el szüleivel, akkor - a haladási iránytól 

függően  - így figyelmeztették: "Nem szabad jobb-

ra /ill. balra/ nézni!" 

              Örvendetes, hogy a bemutatott helyzet 

fokozatosan enyhült, és mára - szórványosan elő-

forduló eseteket kivéve - csak mint a múlt rossz 

emlékei idéződhetnek fel azokban, akik hasonlókat 

megéltek. Az ellentéteket félretéve lassú közeledés 

volt tapasztalható az egyházak között. Meggyőző-

désem, hogy hazánkban ebben szerepe  volt annak 

is, hogy az 1940-es évek végén hatalomra jutott 

kurzus egyaránt ellenségként kezelte valamennyit, 

főképpen a római katolikust. Gondoljunk csak az 

egyházaink felső vezetőinek - Mindszenty József, 

Ravasz László, Ordass Lajos, Grősz József - meg-

hurcoltatására. 

         Ezzel egy időben nemzetközi szinten is vál-

tozás következett be a keresztény egyházak viszo-

nyában. Legfelső vezetőik felismerték, hogy a ke-

reszténység jövője érdekében nincs helye konfron-

tációnak, közeledni, összefogni szükséges. Meg-

alakult az Egyházak Világtanácsa, majd a II. Vati-

káni zsinat alapján és II. János Pál pápa munkássá-

ga eredményeként teret nyert a tolerancia, az öku-

mené eszméje, a kereszténységnek egységbe kell 

tömörülnie. Így a mögöttünk hagyott század végé-

re e folyamatban került sor az ökumenikus imahét 

rendszeressé tételére is, jellemzően az év kezdetén, 

hogy mintegy útravalóul szolgáljon az egész esz-
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tendőre. 

         Korunkban különösen fontos az ökumenikus 

gyakorlat kiteljesítése. A Sátán, a Diabolosz  - a 

Szétdobáló - ma is működik. Időszerűek Luther 

szavai: "Az ős ellenség, Most is üldöz még." Hí-

rekből, tapasztalatokból tanúi lehetünk lelket, de 

testet is ölő jelenségeknek. Így pl. terjed az ateiz-

mus, köveket és más tárgyakat fetisizálnak. Első-

sorban Ázsiában és Afrikában pedig nem ritka ke-

resztények fizikai megsemmisítése. Az imahéten 

hallhattuk, hogy naponta 270 keresztényt gyilkol-

nak meg bolygónkon. 

Mindezek ellen csakis az összefogás, az egység 

minél szorosabbá tétele lehet a válasz, a hatásos 

védelem. 

        Éppen ezért az imahét üzenete az: együtt gon-

dolkodjunk, együtt cselekedjünk, együtt imádkoz-

zunk. Ez ne csupán a megrendezett alkalmakon  - 

imahét, városi adventi koszorú gyertyagyújtása – 

érvényesüljön. Az egység tudata, gyakorlata le-

gyen jelen mindennapjainkban is.  

Ennek alátámasztására két idézettel élek. 

       Az ökumené fogalmáról Cseri Kálmán a kö-

vetkezőket írja: „Nagyon igaz az, amit Nathan 

Söderblom svéd evangélikus érsek, az ökumenikus 

mozgalom nagy úttörője mondott a század elején: 

A különböző keresztyén felekezetek és csoportok 

úgy helyezkednek el, mint egy kör kerületén levő 

pontok. A kör középpontja Jézus Krisztus. Ha egy 

felekezet a kör kerületén mozogva közeledni akar 

egy másikhoz, szükségképpen eltávolodik az el-

lenkező oldalon levő szomszédaitól. De ha minden 

felekezet sugárirányba mozdul el, és egyre köze-

lebb kerül Jézushoz, egyre kisebb sugarú körön 

elhelyezkedve egyre közelebb lesznek egymáshoz 

is." /Református hitünk  l46-147./ 

 

       Jézus Krisztus pedig főpapi imádságá-

ban ekképpen szólt: "De nem értük könyörgök 

csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisz-

nek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek 

úgy, ahogyan te Atyám, énbennem, és én teben-

ned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye 

a világ, hogy te küldtél engem. Én azt a dicsősé-

get, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy le-

gyenek egyek, ahogy mi is egyek vagyunk, én 

őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen egyek 

legyenek."         /Jn  l7:20-23/  

 

Az imahetet szeretetvendégség zárta. 

dr. Györgyjakab Endre 

           

   Krisztus egyháza, e széthullott edény 

          élő vizét tört cserepekben őrzi, 

          s vannak, akik tovább tördelik. 

          Mikor elment így imádkozott 

          pedig" ...mindnyájan egyek legyenek, 

          amint  Te bennem s én benned Atyám!" 

           Így hozta, hagyta, készítette Jézus 

            

 

 

 

          Mi meg hitünkből falat emeltünk, 

          pedig a híd kell a szakadékon át 

          felekezettől felekezetig, 

          néptől népig, lélektől lélekig. 

          Hisz egy szervünk van: emberek vagyunk, 

          egyképpen szánt a bűn ekéje rajtunk, 

          egyképp gyötör meg minket fájdalom, 

          s ha a Föld bármely pontján dúl harc 

          keresztyénségünk csődje benne van. 
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VISZ konferencia 2013. február 23.   

„Minden gyermeket, minden nemzetből, minden napon”   

A VISZ a CEF (Gyermek-Evangélizációs Vi-

lágszervezet) mottóját választotta az országos kon-

ferencia mottójának.  

12 éves lányommal vettem részt a konferencián, 

ami igen nagy áldás volt számomra, ezért is szeret-

nék Istennek hálát adni, és egy kis összefoglalót 

nyújtani róla a testvéreknek. 

Gerd-Walter Buskies előadásával indult, meg-

tudtuk, hogy a világszervezetnek 180 országban 

2830 munkatársa tevékenykedik.  

„Menjetek el szerte az egész világban, hirdessé-

tek az evangéliumot minden teremtménynek” 

Márk 16,15 

Felhívta a figyelmünket, hogy a tapasztalat azt 

mutatja, ha egy generáció kimarad az evangélium-

ból, elveszítjük az azt követő generációt is. A ját-

szótereken 3 gyermekből 2 még nem hallotta Isten 

igéjét. 

 „ Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá min-

den népet!” Máté 28,19  

Gyermekek születnek, tanítványokká pedig te-

szik őket Isten lelkének a munkája által.  Segíte-

nünk kell nekik, hogy minden nap elcsendesedje-

nek, több időt töltsenek Istennel. 

A mi felelősségünk: „…tanítva őket, hogy meg-

tartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek!”  

Az Úr Jézus nem csak azt mondja, hogy menjünk 

szerte szét, hirdetni az igét, de hatoljunk is mélyre.  

A folytatásban beszámolókat hallottunk a csalá-

di klubokról, levelező klubról, 5 napos táborról, 

amit játszótereken, templom-udvarokon tartanak, 

nyári missziós táborról. Több lehetőséget is megis-

mertünk az evangélium terjesztésére. Fő szempont 

legyen, hogy áron is megvásároljuk az alkalmakat. 

Mindig legyünk készek, egyetlen gyermek se le-

gyen, akinek mondhattuk volna, de nem tettük. A 

szavak nélküli könyv többféle változatát ismertük 

meg: a sárga vagy arany, fekete, piros, fehér, zöld 

színes gyöngyök felfűzésével könyvjelző, karlánc, 

zsákocskákkal elbeszélni az evangéliumot. (arany 

- Isten a teremtő és végtelen szeretet, fekete - a 

bűn, piros - Jézus, megváltás, fehér - megigazulás, 

zöld - hitben növekedés). 

Fiataloktól kreatív pantomim előadásban láttuk 

az evangéliumot, itt is a színek beszéltek, egymás 

után vették le magukról a színes pólókat, ahogy 

változott a következő jelenet. 

A záró igehirdetés alapja Józsué 15:13-19. Aksa 

forrást kért Kálebtől, ahogyan apja annak idején 

nem a nehézségeket, az óriásokat látta, hanem a 

lehetőségeket, a lánya Aksa sem a pusztára tekin-

tett. Az apja pedig neki adta az alsó és felső forrá-

sokat is, többet kapott, mint amit kért. Merjünk mi 

is áldást kérni Istentől, még ha úgy is érezzük, 

hogy pusztában vagyunk, Isten lehetőségeire te-

kintsünk.  Kérjünk forrásokat! Krisztus maga az 

élő víz forrása „Nálad van az élő víznek forrá-

sa” (Zsoltárok 39). Isten igéje is az élő víz forrása, 

és a gyülekezeti szolgálat is az élő víz forrása. Le-

gyünk mindig készek a szolgálatra, hogy öntöz-

zünk, és a pusztaság kizöldüljön. 

A világmisszió pedig imádsággal kezdődik, 

amire minden testvéremet szeretettel buzdítok! 

Könyvajánló 

Kósa Ágnes 

Kedves Testvérek! 

Három könyvre szeretném a figyelmeteket fel-

hívni. Az első Paul Little - Mondjuk el - de ho-

gyan? 
A Jézus Krisztusban elnyert szabadulás az ember 

életének meghatározó eseménye. Akkor hát miért 

esik nehezére sok kereszténynek, hogy továbbadja 

azt, ami számára oly sokat jelent? A szerzőnek a 

Bibliára és a személyes tapasztalatra épülő, hu-

mort sem nélkülöző tanácsai sokat segíthetnek az 

evangelizációval kapcsolatos gátlásaink és félel-

meink leküzdésében. Könyvét végigolvasva az ol-

vasó meggyőződhet arról, hogy az evangelizáció 

nem kellemetlen kötelesség, éppen ellenkezőleg: 

életünk és barátságaink természetes részévé válhat. 

A másik könyvet Dr. James Dobson írta. A 

            

   Tanuljuk hát a főpapi imát 

           s minden imánknak refrénje legyen: 

           a kegyelemben és a szeretetben, 

           az Atyában és a Fiúban egyek, 

           legyenek egyek, kik Őt követik. 

 

 

 

           Mert a bűnnek nincs felekezete 

           s a kegyelemből nincs kiközösítve 

           sem nép, sem ember, sem felekezet. 

           Isten előtt nem fontosak a formák 

           csak a szív fontos: szeresd az Urat 

           teljes szívedből ...és a bizonyíték: 

           felebarátod, mint magad szeresd! 


