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Sokan gondolunk úgy az adventre, 
ami csupán csak várakozás, készülıdés az 
igazi ünnepre, pedig az advent maga is 
csodálatos ünnep.  Kevesen élik át azt a fe-
szült és mégis boldog várakozást, ami 
azoknak a szívét tölti be, akik valami olyan 
élményre várnak, ami az életükben min-
dennél fontosabb, ami 
nélkül az élet teljesen 
értelmetlenné, érdekte-
lenné válna. De ez az 
ünnepi várakozás áldott 
ígéretekre alapul.                                  

Izráel népe évezre-
dek óta hisz és várja en-
nek az ünnepnek, ennek 
az ígéretnek a beteljese-
dését, mert maga az élı 
Isten ígérte meg, és az 
lehetetlen, hogy ne tel-
jesüljön. Milyen döbbe-
netes, hogy mikor betel-
jesedett, Jézus Krisztus 
eljött erre a világra, ık 
észre sem vették, tovább várnak, még a 
mai napig is várnak, csak adventjük van.                     

A döbbenetes az, hogy oly sok keresz-
tyén van, aki éppen úgy vár, mint ık. Ün-
neplik ugyan a karácsonyt, a boldog betel-
jesedés ünnepét, de az sokszor nem más, 
mint a minden évben megszokott, újra és 
újra ismétlıdı, sokszor terhes lótás-futás, 
gondok és álörömök, haszontalan külsısé-
gek ünnepe.                                                                               
Ezért ajándékozta vajon az Úr nekünk ezt a 
drága idıszakot? Jól ismeri İ a mi kielégí-
tetlen szívünket, akik még mindig várunk. 
Várunk valamit, pedig Isten Valakit ígért 
nekünk. Valakit, akinek az életünkbe érke-
zése igazán ünnep lesz. Akinek az életünk-
be érkezése valóságosan elhozza az Atyá-

val való megbékélés boldog bizonyosságát, 
a haláltól, kárhozattól való teljes szabadí-
tást. Azt a békességet, amit sem a karácso-
nyi gyertyák, sem a jól szervezett kará-
csonyest pillanatig tartó örömei nem adhat-
nak meg. 

Adventben az Úr Jézus örökre ígéri 
neked magát. İ igazán 
eljött, neked jött, érted 
jött, elhozott mindent, 
amitıl az életed kitelje-
sedhet, ha megnyitod a 
szívedet elıtte és behí-
vod az életedbe, betölt 
önmagával. Ha nem, 
addig csak olyan ad-
vented lesz, mint Izra-
elnek, akik valaki 
olyanra várnak, aki már 
eljött, sıt itt van ígérete 
szerint közöttünk. 

Hogyan is lehetne vala-
kinek boldog kará-
csonyt kívánni, aki ezt 

nem hiszi?!                        

Isten népe a második adventben él, 
amikor İ újra eljön, amikor szemünkkel is 
megláthatjuk, de csak azok, akik hittek 
ígéretében, hogy İ velünk van, szeret, ve-
zet, törıdik dolgainkkal a világ végezetéig 
minden napon. A Golgotán leoldotta rólunk 
bőneink kötelékét, megszabadított a Sátán 
hatalmából, kinyitotta elıttünk az üdvösség 
kapuját, megszerezte békességünk feltétel-
ét, hát ezért áldjuk az Urat az örök advent 
drága ajándékáért, és hálatelt szívvel ünne-
peljük.                                                                
 Boldog Adventet Neked is Testvér! 

A Budaörsi Református Egyházközség hírlevele 2013. Karácsonyán 

Várlak Uram! 
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2 

Ha megkérdezném Tıled kedves olva-
sóm, hogy a címben szereplı három szó kö-
zül melyik uralkodik bent a lelkedben és éle-
tedben, kint a hétköznapokban, mit válaszol-
nál? 

Várhatóan a válaszok nagyon sokfélék 
lennének, de én most egy „baráti” beszélge-
tést írok le: 

- Hallotta, ahogy az emberiség száma 
milliókkal nı, az erkölcsi normák rohamosan 
csökkennek, káosz van, a korrupció virágzik, 
a pénz az úr, a kamat rabszolgaságából nincs 
menekvés. A technika hiába fejlıdik, a mun-
kanélküliség ezért inkább emelkedik stb. Hát 
egy szuszra ennyit. 

Nem mondtam még, hogy az igazság-
szolgáltatás tehetetlen, és amint hírlik, a bí-
rák alusszák ”Csipkerózsika álmukat”. 

Ezek után „ihaj-csuhaj” mondom én, 
„áll a hajsza áll a bál, járja koldus és király, 
a Sátán örül.” Igaz a dal! 

Bizony a helyzet nagyon REMÉNYTE-
LEN és FÉLELMETES. 

Na, mit szól hozzá, és mit szól hozzá a 
maga Istene? Nem látja? Vagy ölbe tett kéz-

zel nézi?  
A válasz nagyon emberi, de nagyon 

evangéliumi volt:  
- Sokszor reszketve nézünk mi is a vi-

lágba, látva, hallva az eseményeket és nagy 
bátorságra, hitre van szükség annak elviselé-
sére, hogy ne a FÉLELEM legyen úrrá. 

De a médián kívül nekem van egy hír-
forrásom. 

- Melyik hullámhosszon? 
- Egy írott könyvben, amit úgy hívnak, 

hogy Biblia. Ha elolvassa a Római levél 15. 
rész 13 versét, ezt találja: „a REMÉNYSÉG 
Istene pedig töltsön be Titeket a hit által tel-
jes örömmel és békességgel, hogy 
bıvölködjetek a REMÉNYSÉGBEN a Szentlé-
lek ereje által”.  

És tudja mit, ne féltse az én Istenemet, 
erıs és hatalmas Úr ı, és van egy megbízha-
tó csapata is, akik képesek a félelmet, RE-
MÉNYTELENSÉGET oszlatni, mint Nap a 
ködöt. 

- Hol van ez a csapat? 
- Szerte a világon, a hívı emberek kis 

csapata, Isten lelki gyermekei, néptıl, vallás-

 Wass Albert: Karácsonyi vers  

Bajorerdı. Zimankós fenyvesekbıl                                                                                             
elıoson a téli szürkület.                                                                                                          
Gunnyasztó házak ködrongyokba bújva                                                                                       
koldus szatyorban gondot győjtenek. 

 
Egy vonat sípol messze valahol. 
Fulladtan vész el fák között a hang. 
Sóhajt az erdı. Csönd. Valahol messze 
kísértethangon fölsír egy harang. 
 
Olyan este ez is csak, mint a többi: 
olyan a színe, nyirkos ködszaga. 
Pedig valahol szent titokpalástban 
csodát takargat ez az éjszaka...! 
 
Angyalok húznak a világ fölött. 
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke! 
Megszületett az Igazság, a Jóság, 
akit úgy vártunk: megszületett végre! 
 
Keresik régen bölcsek és királyok, 
papok, költık és koldusok. 
Világmegváltó konferenciák 
várják jöttét és fényes trónusok. 
 

Megérkezett. Bámulják bamba szemmel 
barmok, cselédek, pásztorok. 
Talán van olyan is, aki letérdel 
s valami együgyő imát motyog. 
 
A jászol fölött fölragyog egy csillag, 
néhány angyal és gyermek énekel...  
Szelíden száll az ének és a pára  
szurtos ólból a fényes égre fel… 
 
Aztán a barmokat itatni hajtják. 
A hajnal megnyergeli rıt lovát 
és robotos nyomán a szürke élet 
megy úgy, mint eddig, megy  tovább. 
 
Mintha nem történt volna semmi sem. 
Meresztgetik szemeiket a kandik: 
királyok, bölcsek, költık, hadvezérek... 
amíg lassan a csillag is kialszik. 
 
A zord-sötét zimankós fenyvesekbıl 
elıoson a téli virradat. 
Ködrongyokban gunnyasztanak a házak 
s vacognak vedlı gondjaik alatt... 
/Plarnhof, 1945 karácsony/ 

REMÉNY, REMÉNYTELENSÉG, FÉLELEM? 
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tól függetlenül, egymásnak lelki testvérei. 
Néha gyengélkednek, de biztos bázist jelen-
tenek. 

- Jé, ezt nem gondoltam, akkor talán 
szabad REMÉNYKEDNI, nem kell kétségbe 
esve FÉLNEM. 

- Bizony szabad, de ez a kollektív, a 
nagy közösségen belüli REMÉNYTELEN-
SÉG, FÉLELEM és bőnök, de a személyes 
saját bőneivel is számolni kell minden em-
bernek. 

- Számolni, számolni, de hogy gondolja 
ezt a maga Istene? 

- Megismerni Jézus Krisztust, Igébıl, 
prédikációkból, és ezt követıen bőnbánat, 
bőnvallás, bőnbocsánat és megtérés.  

- Talán, ha segítene, megpróbálnám. 
- Jöjjön, várom örömmel. 
 
Most pedig egy olyan életutat szeretnék 

bemutatni, ahol az emberi tragédiát és FÉ-
LELMET felülírta a hitbıl fakadó REMÉNY. 

S. J. lelkipásztornak egy baleset alkal-
mával a vonat mindkét lábát levágta, nagy-
mértékő vérveszteséget szenvedett. Tovább-
élésre orvosai csak néhány napot jósoltak, és 
ezt ı is tudta.  

Mikor érezte, hogy már közeledik a vég, 
az ápoló nıvéreket az ágyához kérette, hogy 
elbúcsúzhasson Tılük, az orvosokkal együtt. 
Az ápolók félkörbe állva hallgatták utolsó 
bizonyságtételét, ami lényegében így hang-
zott:  

„Kedveseim, ami velem történt, az em-
berileg nézve magam és családom számára 
tragédia, de Isten felıl tekintve rövid életem 
a kegyelmi ajándékok sorozata volt:  

Megismertem Megváltómat, aki új éle-
tet, bőnbocsánatot adott. Ajándék volt szá-
momra hőséges segítıtársam, feleségem és 
gyermekem. Sokszor, sok helyen prédikál-
hattam a szeretı Istenrıl. Szolgálatomban az 
Iszákosmentı szervezetén belül sok RE-
MÉNYTELENNEK látszó emberroncsot ve-
zethettem Jézushoz. Megírhattam a 

„Pohárcsere” címő könyvemet, verseimet, 
amiben az iszákos boros poharát az úrvacso-
rai kehelyre cserélhette, és új életet kérhetett.  

Ezek mind ajándékok voltak, nem ér-
dem, amit viszont hittel vehettem át.  

Így élni nagy nyereség, aminek receptje 
a Bibliában megtalálható.  

Kedveseim, szívbıl kívánom ezt az éle-
tet Nektek is, bár mindenki számára más-más 
feladatot jelent. Szolgálni nap, mint nap, 
úgy, mint Krisztus katonái, hisz a lehetıség 
adott. Hiszen a világ és itt a betegek 
„sóvárogva várják Isten fiainak megjelené-
sét”.  

Ti itt álltok egy halódó roncs elıtt, aki-
nek nincsenek lábai, angyalszárnyai sem, de 
útlevele van a mennybe. Ti pedig lelki sze-
meim elıtt itt fehér ruhában, mint lelki an-
gyalok búcsúztok, és mentek a szolgálatba.”  

A nıvérek serege sírva, zokogva, de 
örömtıl sugárzó arccal búcsúzott drága bete-
güktıl.  

 
„Ha eljön maholnap utolsó órám, 
S a földi vándorlást bevégezem,  
Az Úrnak orcája ragyog majd énrám, 
Kegyelme örökre elég nekem.” 
 
Kedves Olvasóm, én egy párbeszéddel, 

és egy tragikus, de mégis REMÉNYT keltı, 
végül FÉLELEM nélküli búcsúzás történeté-
vel kívántam bemutatni Isten mentı szerete-
tét. Azt, hogy az isteni szeretet kiőzi a FÉ-
LELMET.  

A karácsonyi angyalok üzenetének elsı 
mondanivalója: NE FÉLJ! (Te reménytelen 
embervilág)!        

A másik üzenet, hogy ÖRÜLJETEK! 
Nem csak az ajándékoknak, de Isten igazi 
ajándékának, Jézus Krisztusnak, a Megváltó-
nak. Aki örök életet ad, és senki más.  

Forgassuk ezt szívünkben, lelkünkben, ad-
vent idején és karácsonykor!  

Laci bácsi   

 Könyvajánló  

 

Kedves Testvérek! 
 
Három könyvet szeretnék ajánlani Nek-

tek, regényt, gyerekeknek szóló könyvet és 

beszélgetést Pálhegyi Feri bácsival. Mind a 

három könyv nagyon szép ajándék lehet. 

Megrendelhetı az iratterjesztésben. 

Kingsbury, Karen: 
Megváltás – regény 

A könyv kiadója útjára in-
dítja a világ egyik legterméke-
nyebb és legolvasottabb keresz-
tény regényírója könyveinek ma-
gyarországi megjelenéseit. Ka-
ren Kingsbury nevét már itthon 
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is sokan ismerik, de egy kivételével csak angolul ol-
vashatták eddig a mőveit.   
 A sorozat most a Megváltás (Redemption)- 
névadó kötetével indul, de hamarosan jön a többi kötet 
is.   
Ez a történet a megváltásról és a mindenre képes sze-
retetrıl szól.  
BOTRÁNYOS ÁRULÁS . . . Kari Baxter Jacobs dü-
hös, tanácstalan, és sajog a szíve. Férje, Tim, a megbe-
csült újságírás-professzor, viszonyt kezd egy diákjá-
val. A döbbent Kari visszatér a Baxter család otthoná-
ba, hogy számot vessen a helyzettel. Régi szerelmé-
nek felbukkanása azonban még jobban összezavarja. 
NEHÉZ DÖNTÉS . . . Hogy tudna Kari megbocsáta-
ni a férjének? Mivel enyhíthetné a fájdalmat? És mi-
hez kezdjen újra feléledı érzéseivel Ryan iránt, akit 
kerülnie kellene? OK A REMÉNYRE . . . Válaszke-
resés közben egy váratlan felfedezés reménnyel tölti el 
Karit a jövıre nézve. Amikor azonban elérkezik élete 
legsötétebb órája, vajon képes lesz-e megtalálni a hitet 
és erıt, amire szüksége van ahhoz, hogy továbbmen-
jen?   
 Karen Kingsbury írói munkásságát a Los Ange-
les Times sportrovatánál kezdte. A regényírás elsı 
impulzusait Francine Riverstıl nyerte. A New York 
Times bestseller szerzı díjnyertes mővei ma már több 
mint 25 millió példányban fogytak el csak angolul... 
Könyveiben a romantika izgalmai és szépségei rend-
kívül magas erkölcsi igényességgel párosulnak. Világ-
szerte óriási rajongótábort tudhat maga mögött. 
 Gyıri Katalin, Gellén Sára- Az elsı kará-
csony  
 Végre egy szép karácsonyi könyv a Kálvin ki-
adótól!  

 Ez a könyv úgy vezet végig 
Jézus születésének eseményein, 
hogy hő marad a bibliai történet-
hez, és közel hozza azt a mai gyer-
mekek világához. Jézus Krisztus 
Isten legnagyobb ajándéka, az ı 
születésérıl szól a karácsony ünne-

pe. Angyalok hozták hírét, pásztorok imádták, hatal-
masok és királyok félték, csillag vezette bölcsek aján-
dékokkal hódoltak elıtte.   
Gyıri Katalin elbeszélését Gellén Sára rajzai illuszt-
rálják.  
(Kálvin kiadó) 48 old. nagyalakú, keménytáblás. 

Sz. Kiss Mária - Küzdeni a kap-
csolatokért  
- Beszélgetés Pálhegyi Ferenccel -  
Pálhegyi Ferenc gyógypedagó-
gust, pszichológust, fıiskolai ta-
nárt, a Bibliai Házassággondozó 
Szolgálat alapítóját nyolc évtizedes 
életútjáról kérdezi Sz. Kiss Mária. 
Beszélgetésükben „Feri bácsi” 

ıszintén beszél küldetésérıl, hitérıl, egyháztagságáról 
és családi életérıl, sikereirıl és kudarcairól, nem tit-
kolva személyes fejlıdését és konfliktusait sem.  
Történeteiben munkatársként és barátként megjelen-
nek közismert gyógypedagógusok, pszichológusok, 
lelkészek, többek között Bárczi Gusztáv, Illyés Gyulá-
né Kozmutza Flóra, Ranschburg Jenı, Joó Sándor és 
Cseri Kálmán. Egy változatos, gazdag és sokakat gaz-
dagító élet összefoglalása ez a kötet. 

GYEREKOLDAL 

Találósok karácsonyra 

Adorjánné  Mátyási Edit 
iratterjesztı  

 
 
Nesztelenül jön az angyal, 
ajtót sem kell tárnia. 
Örömhírt hoz és 
boldogan hallgatja ıt... 
 
Így szólna a  prófécia? 
A térképen sem lelem! 
Itt születik a Megváltó - 
a legkisebb város neve.... 
 
Fényben úszik az éjszaka, 
zeng a Mennyben száz torok, 
dicsıséges angyalének 
hangját hallva indulnak a... 
 

 
Így gondolta Heródes, a zsidók királya, 
mikor három idegen jött a palotába: 

-Nem kell, hogy a kereséssel én több 
idıt töltsek. 
Hol találták a kiskirályt, elmondják majd 
a napkeleti... 
 
Akármerre kopogtattak, 
tele volt már minden nagy és kis szálló, 
Így lett Jézus szülıhelye 
Egy elhagyott, városszéli.... 
 
 
(Megfejtések: Mária, Betlehem, pászto-

rok, bölcsek, istálló)  
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Karácsonyi ajándék 

A gazdagon terített karácsonyi asztal mellett a 
kis Klára szomorúan üldögélt. Új barátnıjére,  Pötyire 
gondolt. 

– Ó, bárcsak megoszthatnám Pötyivel ezt a sok 
finomságot – gondolta magában. 

Vacsora után ajándékbontás következett, min-
den családtag izgatottan szaladt a roskadozó kará-
csonyfához. Klára idén valahogy nem volt boldog, 
lassan bontogatta, szinte parancsszóra a színes dobo-
zokat. Szíve szerint inkább visszafele csomagolta vol-
na, mert tudta, hogy barátnıjének egyetlen ilyen aján-
dék sem jut. Fáradtan zuhant az ágyba és alig várta, 
hogy másnap újra találkozhasson új barátnıjével. 

Másnap reggel mindketten a titkos helyükre 
siettek találkozni, mikor Klára kíváncsian faggatni 
kezdte Pötyit, hogy ı mit kapott karácsonyra. Pötyi 
valóban nem kapott egyetlen csomagot sem. İk kör-
beállták a kis vízbe állított fenyıágat, Istennek hálát 
adva, dicsıítı énekeket énekeltek. 

Klára megdöbbenve hallgatta és nem akarta 
elhinni, hogy Pötyi számára valóban nem volt semmi 
a fenyı alatt. Pötyi hamar megnyugtatta ıt. 

 – Dehogynem, kaptam ajándékot, hiszen én 
kaptam a Legnagyobbat. 

Klára enyhülést érzett a szívében. 

 – Igen, tudtam, hogy azok a ház mellé állított 
fehér zsákok tele vannak játékkal és azok mind a tieid. 

De Pötyi nem arra gondolt. 

– Nem, azokat olyan családoknak győjtöttük, 
akiknek nagyon nehéz a karácsony. Én Jézust kaptam 
karácsonyra. Minden karácsonykor még jobban elfo-
gadom İt Magát, a legnagyobb Ajándékot. Ezt az 
Ajándékot nem kell a szobámban dobozba zárva tarta-
nom, hanem veled is megoszthatom. Ha elfogadod İt, 
a tied is lehet, sıt a többi gyermeknek is továbbadhat-
juk, mert İ mindannyiunkért megszületett. 

Gyülekezetünk életének eseményeibıl 

Szeptember 28-án  több családdal kirándulást 
tettünk Sukoróra.  

Kis „alpinista” gyermekeink sziklamászása  

 
Kirándulásunk Szegedre 

Presbitériumunk tervének megfelelıen, - töb-
bek kérésére - október 12-re Szegedre szerveztük ki-
rándulásunkat.                                                                                                                   
 Motivációja volt Szegednek, az ottani Honvéd-
téri gyülekezet rendszeres, és a Reformátusok Lapjá-
ban ismertetett éves, nagyobb nyugat-európai és rövi-
debb idejő Kárpát-medencei kirándulásaik.                                                                                                                           
Továbbá Szeged különleges helyzete, hogy az 1879. 
március 12-ei nagy árvíz után tudatos város tervezés 
következtében épült fel korszerő nagyvárossá, kıfa-
lakkal, sugárutakkal, fı központtal és alközpontokkal.  

Terv szerint 7 órai indulással, 10 órakor megér-
keztünk a Honvéd-térre, ahol már helyben voltunk az 
1932-43 közt épült újszerő templom bejáratánál.  

Csoportunk a templom bejáratánál. 

Kereskényi Sándor nagytisztelető úr megbízá-
sából Kiss Imre Ferenc fogadott bennünket, bemutatta 
az építés korát, körülményeit, mostani gyülekezeti éle-
tüket. Mintegy 700 fıs a gyülekezet, évenként 15-20 
konfirmandusuk van, több csoportban bibliaórát, fog-
lalkozást tartanak. Altemplomukat használják gyüle-
kezeti házként, szeretetvendégségeket, csoportos ösz-
szejöveteleket tartanak.  
 Ezután átmentünk a Kálvin - téri "Kakasos" 
templomba, amely az árvíz után elsıként épült a vá-
rosban az 1880-as években. Itt Juhász András vezetı 
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Közremőködött Hugauf Sára 
blockflıtén  

lelkész fogadott - testvéri szeretettel. Ismertette az épí-
tés - akkor is nehéz - körülményeit, az elıdök áldozat-
készségét, a gyülekezet mai életét. Bánatuk, hogy az 
egyház által épített, a környezetében meghatározó 
"Református Palotát", több funkciós épületüket nem 
kapták vissza.  

Díszgyertya átadása a templomban. 
 

A szegedi reformátusok jelentıs kisebbségben 
élnek, a város mintegy 120.000 lakosából népszámlá-
láskor öt-hat ezren.                                                                                                     
Még egy templomuk van, a negyedik most épül, de 
gyülekezetük már van. Sajnos, semmilyen szintő okta-
tási intézményük nincs, most terveznek - az új temp-
lom mellett - óvodát indítani.   
 Ebéd következett a Tisza parti Port Royal étte-
remben.   
 Nagyszerő idegenvezetınkkel végigjártuk a bel-
várost: a Széchenyi teret jeles várostervezık, építık 

szobraival, a Kárász utcát üzleteivel, az l922-ben átte-
lepített kolozsvári egyetem részére Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszter irányításával, – korra jellemzı stílus-
ban – felépített egyetemi várost, a Dóm teret körülöle-
lı panteonjával és a Dómot – ahova be is néztünk. Rö-
vid Tisza parti sétával ért véget látogatásunk. 

A város emblémája - a Dóm. 
 

Elköszöntünk idegenvezetınktıl, Somorjai Fe-
renctıl, (aki maga is a Honvéd-téri gyülekezet tagja). 
İt is, mint vendéglátóinkat budaörsi díszgyertyával 
ajándékoztuk meg.                               
 Urunk segedelmével, sok élménnyel, ismerettel 
gazdagodva, a sok sétától, hosszú úttól kissé fáradtan, 
de örömmel - a remélt idıben, 20 órakor - megérkez-
tünk Budaörsre.                                        
 Soli Deo Gloria!  

Nemes Tibor 

K O N C E R T  
 

 November 17-én magas mővészi színvonalú és 

méltán nagy közönségsikert kiváltó barokk hangver-

seny volt templomunkban. Róbert György 

blockflıtén, Szabó István lanton játszott.  

Részlet a hallgatóságból. 
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Köszönet a gyülekezet segítségéért! 

Hálás szívvel köszönöm - egy kicsit megkésve ugyan - azoknak a testvéreknek, akik bármivel 
hozzájárultak a házunk belsı felújításához, ami 2012. július közepétıl szeptember közepéig tartott. 

Isten áldását kérem az áldozatos munkájukért, a pénz- és természetbeni adományokért. 

 Köszönettel és testvéri szeretettel:  

           Bálint Mária 

 
A gyülekezet minden kedves tagjának és családjának áldott karácsonyi ünnepeket és békés, 

boldog újesztendıt kíván: 

                                              a Presbitérum 

Túrmezei Erzsébet: Újévi kérés 
                                                                                                                           
„Isten erejével a mázsás teher 
könnyő, mint a szalmaszál – 
nélküle mázsás súly 
a szalmaszál is.“ (Luther M.) 

Láttam, Uram! 
Egyik béna volt, a másik aszott, sárga… 
vagy nem volt lába… 
De a Te fényed hullt a betegágyra! 
Hitükkel elrejtıztek Nálad, 
és úgy hordozták mázsás terhüket, 
a Te erıddel, mint a szalmaszálat. 
                                                                                                                                                                            
És láttam szalmaszál alatt roskadozókat. 

Mert mázsás teher 
könnyő, mint a kis szalmaszál, Veled. 
De nélküled 
a szalmaszál is mázsás súly lehet. 

Új évbe indulok, 
és nem tudom, mi vár rám. 
Csak azt tudom: velem vagy, nem hagysz árván. 
Csak azt tudom: utam már kijelölted. 
Mint bízó gyermek, járhatok elıtted. 
Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet, 
s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett. 

Csak egyet adj: hogy céliránt haladjak, 
hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak! 
És ha szereteted mázsás teherrel 
tenné próbára ezt a gyenge vállat - 
segíts úgy vinni mázsás terhemet 
a Te erıddel – mint a szalmaszálat! 
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Budaörsi Református Egyházközség 
2040 Budaörs, Clementis L. u. 5.  

Tel/Fax: (23) 415 205 
Internet: http://www.refbudaors.hu 
E-mail: gyulekezet@refbudaors.hu 

 

Szerkesztı: 

Györgyjakab Endre 
 

Felelıs kiadó: 

Petıné Püski Ilona 
 

Tördelés: 

Homonnay-Beke Enikı 

 

Vasárnap 10.00 óra Istentisztelet  (kisgyermekekkel a baba-szobában lehet hallgatni)  
Vasárnap 10.00 óra Gyermek-istentiszteletek  (két csoportban) 
Kedd 14.00 óra Istentisztelet a Kamaraerdei Idısek Otthonában  (kéthetente) 

Szerda 9.00 óra Nyugdíjasok köre 

Szerda 18.00 óra Kurzus II.  

Csütörtök 18.00 óra Bibliaóra 

Csütörtök 18.30 óra Konfirmációs óra ifjaknak 

Péntek 20.00 óra Bibliakör  (havonta) 

Minden hónap második vasárnapján istentisztelet után imaóra  (havonta). 

Kérésre beteg illetve idıs testvéreinknek az úrvacsorai jegyeket házhoz visszük. 

december 18-20.   18.00 óra  Elıkészítı istentisztelet  

december 22.          10.00 óra     Istentisztelet 

december 24.          15.00 óra     Karácsonyi ünnepség  

december 25.          10.00 óra     Istentisztelet úrvacsorával  

december 26.          10.00 óra     Istentisztelet úrvacsorával  

december 29.          10.00 óra     Istentisztelet 

december 31.          18.00 óra  Évzáró istentisztelet  

január 1.  10.00 óra     Évkezdı istentisztelet  

 

 
 

Iskolai fakultatív hittan órarend  

Iskola Nap  Idıpont  Terem  

1.sz.iskola kedd 14:00 2.39   

Hermann   
Ottó 

csütörtök 14:00 205   

Bleyer  
Jakab 

kedd 13:50 49   

Kesjár  
Csaba  

péntek 
12:55 

7.t terme 
alsósoknak 

14:00 felsısöknek 


