A Budaörsi Református Egyházközség hírlevele 2014. Húsvétján
„…AZ ERDİTİL A FÁT!”
Kihasználva a kor technikai adottságait egy kicsit körülnéztem az interneten is, hogy mit mondanak húsvétról. Az elsı három oldal, amit megnyitottam egytıl egyig a keresztyénség egyik legfontosabb ünnepeként nevezte meg ezt az idıszakot.
De mitıl válik egy ünnep fontossá minden ember
számára, miben rejlik jelentısége? Mint a legtöbb
ehhez hasonló kérdésre itt is több válasz lehetséges. Az ünnep az ember számára különleges alkalom, ha nem másért, azért mert szabadságot kap, és
együtt lehet a családjával. Közös programokat lehet szervezni, beszélgetni lehet egymással. Jó esetben! Szögezzük le gyorsan, hogy ezek sem elvetendı és rossz érvek. Hiszen minden, amit felsoroltam egytıl egyig elengedhetetlenek a társas életünkhöz, a kapcsolataink fenntartásához. Valóban
sokunk számára emiatt olyan jó, ha a monoton hétköznapokat megszakítja egy-egy ünnepi alkalom,
vagy akár csak a hétvége.
Aztán vannak olyanok, akiknek az ünnephez
különbözı hagyományok szokások kapcsolódnak.
Ajándékozás, locsolkodás, tojásfestés, pünkösdi
királyválasztás és még sorolhatnánk. Amikor eljön
az adott ünnep, ha ezek közül valami elmarad,
üresnek érzik az egészet. Hiányzik valami, és máris csalódott lesz az ember. Ahogy sokszor mondjuk, nagyon fontos, hogy valami hogyan van tálalva. Milyen a körítés. Most ha tehetném, kihasználnám az egyik számítógépes program funkcióját, és
beúszna egy kérdés, még talán villódzna is.
NEKED KERESZTYÉN TESTVÉREM ENNYI
ELÉG? Vagy valami többre és másra is vágysz? S
minden erıddel azon vagy, hogy azt a valami mást
megtaláld. Aztán amikor nem így történik, csüggedve rogysz le. Közben lehet, hogy csak „nem
látod az erdıtıl a fát”. Valami akadályozza a tisztánlátást.
Mik lehetnek azok a tényezık, események,
amik akadályként „erdıként” tornyosulhatnak azok

szemei elıtt, akik tisztán szeretnének látni. Ugorjunk vissza az idıben a Szentírás által tudósított
húsvéti történések idejébe. Júdás árulása, a fıpapok felbujtó szavai és Pilátus ítélete után már egyenes az út Jézus Krisztusnak a kereszt felé. Biztossá
válik, hogy beteljesednek az írások és a kereszthalál vár rá. S miután ez megtörténik, a Rabbi minden egyes követıje mély bánatba burkolózik. Még
a tanítványok is. Akiknek pedig nem is egyszer
beszél Jézus arról, hogy mi lesz három nap múlva.
Azt találjuk a Szentírásban, hogy egy házban győlnek össze félelmükben és szomorúságukban. S
máris rábukkantuk az elsı akadályra. A bánat
okozta sötétség a szívünkben. Amikor csak azt látjuk, hogy meghalt Jézus, és nem emlékszünk arra,
hogy İ megígérte, hogy feltámad. Nagyon fontos
üzenete húsvétnak, az hogy ne ragadjunk le a kereszten függı Isten Fiánál, hiszen a történet folytatódik. A nagy mő, amit az Atya eltervezett még
nem ért a végéhez. A következı ilyen akadály a
lelki vakság és érdektelenség. Tudom nem ugyanaz a kettı, de a húsvéti történet szereplıi közül nagyon megfigyelhetı mindkettı az egyik csoportnál. Ez a csoport pedig nem más, mint a sír ırzıi.
Akik ott vannak az események közvetlen közelében, de mégsem vesznek észre semmit. Nem mozdul meg bennük semmi. Csak parancsot teljesítenek és kívülállók a lényeget tekintve. S végül az
írástudókat és a farizeusokat hajtó irigység és győlölet. Talán a legveszélyesebb akadályok egyike,
hiszen arra indítja a vallási vezetıket, hogy mindent megtegyenek azért, hogy a Messiást a halálba
taszítsák. Visszaugorva a mi életünkhöz is, meg
tudjuk találni azokat az erdıket, amik eltakarják a
kilátást. Próbák, nehézségek, a munka, belsı tulajdonságaink. Mindenkinek meg van a sajátja. A
kérdés csak az, mit teszünk. Hogy a címben jelzett
képnél maradjak, elkezdjük-e kiirtani az erdıt. Eltüntetni azokat az életünkbıl, amik elfedik a lényeget.
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Mi is ez a lényeg, nem más, mint egy fa. AZ
ÜRES KERESZTFA. Gondoljuk csak végig micsoda jelentıséggel bír ez a szimbólum. Jézus
Krisztus legyızte a halált és feltámadt. Reményt és
biztatást nyújt minden embernek, így nekünk is.
Ennek az egyetlen „fának” olyan ereje van, hogy
minden ember élete szabaddá válik. Lehullnak a

bilincsek, és elindulhatunk az örök élet felé. Ahol
Isten vár ránk és így mi is az İ gyermekeivé válhatunk. Látod-e már „…AZ ERDİTİL A FÁT?”
Azt kívánom, hogy minél többünk mondhassa azt,
igaz hittel, hogy igen.
Petı Gábor Márk

A HÚSVÉTI SZERETET
Most nagyböjt idején húsvét kapujában gondola- Delet harangoznak, az asztalon a finom, forró
taimban, lelkemben két szó tért vissza, újra és újra: leves, együtt a család és akkor megszólal a kerti
csengı. „Soha jobbkor” meg „talán ennyire sürJézus szeretete.
gıs?” megjegyzések közepette megy a ház ura a
kiskaput nyitni. A rég látott vendég idegesen lép
Közvetlen nagypéntek elıtt, Jézus együtt van a be, sápadt arccal, remegı szájjal. Ijesztıen néz ki.
szők tanítványi körrel, új parancsolatot ad nekik: Megszólal. „Drága papom, az orvostól jövök,
„Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek rémes dolgokat mondott, nem bírom ki, ezért utam
titeket.” /Ján. 13,31/
egyenest ide vezetett.”
„Mert, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, A dolgozószobában bezuhan a vendég /vallató/
mintha életét adja barátaiért.”
fotelba és mondja, mondja: „A kezelıorvosom közölte a laboreredményeim alapján, hogy egy ag„Ti barátaim vagytok” /Ján. 15,12/
resszív rák támadott meg, még néhány hónapom
„És ha szerettek engem az én parancsolataimat van hátra és így fiatalon, 33 évesen kell meghalmegtartjátok.” /Ján. 14,15/
nom.”
A jézusi parancs életünkben hogyan mőködik?
Amikor a harc nehéz, amikor a reménytelenségbe
vetett hit látszik reálisnak, amikor a Sátán remekül
rájátszik a várható kudarcainkra. Hány bukásom
volt, és hányszor estem én is a Nagytagadó csapdájába, hányszor becsültem le Jézus segítı szeretetét? :
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik fáradtak
vagytok, és meg vagytok terhelve és nyugalmat, /
békét/ találtok lelketeknek.” /Mát. 11,28/
Ez bizony csak „pusztába kiáltó szó” maradt.
Akkor, amikor az isteni szeretet félelemőzı ajándékát megtapasztalom, bár sokszor nyögve, de bízva, sokszor a bőn súlyától megnyomorodva, mégis
elfogadva Jézusnak bőnbocsátó kegyelmét.
Kedves Olvasóm, kívánom, hogy vedd és vegyük
a jézusi szeretetet, ami megnyilvánult a kereszten,
hiszen életét adta „barátaiért”.
Ne felejtsük soha, hogy nincs húsvét, nagypéntek
nélkül.
Végül szeretnék egy „nagypénteki” történettel
búcsúzni, íme:
2

Zokogva, arcáról lefolyó könnyekkel várja a vigasztalást. Tapintatos lelkésze látja, érzi, hogy a
szokásos szavak most mit sem érnek, akár sértık
is lehetnek. Odatolja székét a fiú mellé, megfogja
kezét és azt mondja: Édes fiam, Jézus is pont ilyen
fiatal volt, amikor keresztre feszítették. Vigasztalásodhoz én kevés vagyok, de ı tudta, hogy ehhez
az élethalálharchoz az Atyához kell fordulni erıért, békességért.
Felolvasta még az Ézsaiás könyvébıl az 53. rész
néhány versszakát:
„Mint vesszıszál, sarjad ki elıttünk,
mint gyökér a szikkadt földbıl.
Megvetett volt, és emberektıl
elhagyatott,
fájdalmak férfia, betegség ismerıje.
Eltakartuk arcunkat elıle,
megvetett volt, nem törıdtünk vele.
Pedig a mi betegségeinket viselte,
a mi fájdalmainkat hordozta.
Mi azt gondoltuk,
hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.
Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket,

bőneink miatt törték össze,
ı bőnhıdött, hogy nekünk
békességünk legyen,
az ı sebei árán gyógyultunk meg.
Ezután elhallgattak, és ültek szótlanul egymás
mellett. A könnyek lassan elapadtak. Végül a fiú
felállt, átölelte kedves papját, megköszönte, hogy
itt lehetett, hisz Jézus lelke is jelen volt félelemőzı
szeretetével.

Búcsúzáskor nyikorogva bezárult utána a kiskapu
és kinyílt egy szív az ég felé.
Óh ne félj, ne rettegj,
én veled vagyok.
Ím e szó utamra
csillagként ragyog! /164. Hall./

Laci bácsi

Túrmezei Erzsébet: Húsvéti csend
Lelkem, dalolj a húsvét örömérıl!
Csengjen a hangod, mint a hegyi csermely
fentrıl hozott kristályos-tiszta hangja,
mint a hóvirágok fehér harangja.
Legyen dalodban élet és erı...
fakadó rügyek, fesledı virágok:
a tavasz, mely meggyızte a világot.
Legyen benne ragyogó diadallal
a hosszú éjszakát előzı hajnal!
Az a mosolygó, bíborfényő reggel,
melyben a sírban hasztalan keresték
gyászt illatozó, könnyes kenetekkel
a Názáreti Jézus drága testét,
mert élt, elıttük feltámadva járt.
Visszhangozd szívük ujjongó szavát.
Húsvétról zengjen, zengjen hát az ének!
Lelkem, adj hangot húsvét örömének!
Figyelek... várok... Csend van, hosszú, tiszta,
mint mikor az ég harmatkönnyét issza
minden főszál még... és hiába kérem:
ösvényein ott jár az élı Mester
feltámadottan, tündöklı-fehéren,
bőn és halál felett vett diadallal.
Ujjongó lelkem lépteire hallgat
és ezt a csendet hogy zavarná dallal?!
Segítsen, hogy segíthessünk!
A Pro Ecclesia Alapítvány a Budaörsi Református Egyházközséget támogató alapítvány. Mint
ilyen szervezetnek - az Alapító Okiratban lefektetetteknek megfelelıen, és a közhasznú alapítványokról szóló törvénnyel összhangban - fı tevékenységi területe a családsegítés, idıskorúak gondozása és a fiatalok közötti hitéleti tevékenység
támogatása.
Arról szeretnénk ezúton tájékoztatni a gyüleke-

zetet, hogy ennek a célnak az érdekében mit és milyen eredménnyel tettünk 2013-ban. Az alapítványunk bevételekhez pályázati pénzek 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 támogatására, zenei hangversenyek szervezésére, hitokta3

tásra, és a mőködési költségek fedezésére.
Az odaítélt, és megkapott összeget csak erre a
célra szabad fordítani, errıl az önkormányzatnak
el kell számolni, amit ez év elején a programok
részletes ismertetésével, számlamásolatokkal meg
is tettünk.
Az idei évben csendeshetünket Bózsván a Kıbérc Panzióban rendeztük.
A résztvevık száma 55 felnıtt és 14 gyermek
volt. A támogatásnak köszönhetıen 13 felnıtt, és
13 gyermek ingyenesen vehetett részt a táborban.
Önkormányzati támogatásból vásároltunk alapanyagot barkácsoláshoz a gyermekek részére, belépıjegyet vettünk a közelben meglátogatott Károlyi kastélyba.
Budaörs zenei kínálatát 2013-ban két nyilvános, ingyenes zenei programmal színesítette gyülekezetünk. 2013. november 17-én barokk hangversenyre került sor. Közremőködött Róbert György
és Hugauf Sára blockflıtén, Szabó István lanton.
A Budaörsi Advent programsorozatának részeként
2013. december 8-án fellépett templomunkban a
Caprice vonósnégyes. Felhangzottak Corelli,
Bach, Pachelbel, Mozart, Mascagni, Schubert,
Csajkovszkij mővei. A fellépı mővészek átadott
könyvutalvány, szerény ajándékok, virág költségét
fizette alapítványunk a kapott támogatásból.
Az itt részletezett zenei program letölthetı és meghallgatható a Budaörsi Református Egyházközség
honlapjáról, www.refbudaors.hu.
Hittanos gyermekeink ısszel családjukkal a Sukorói Arborétumba kirándultak, ahol a belépıjegyet az alapítvány fedezte. Karácsony elıtt együtt
sütöttek mézes süteményt, barkácsoltak karácsonyi
ajándékot. Itt a barkácsoláshoz felhasznált alapanyagokat fizettük ki.
Év végén a jól teljesítı hittanos gyerekek jutalomkönyveket kaptak ajándékba. A támogatásul
kapott pénzbıl fedeztük ezeknek a könyveknek a
beszerzését, valamint év közben az oktató munkához felhasznált könyvek, segédanyagok vásárlását.
A karácsonyi ünnepélyen a gyerekek apró ajándékokat kaptak. Ennek beszerzését is a támogatásból fedeztük.
Ebben az évben is kaptunk támogatást a mőködési

költségek fedezésére. Ezt az összeget a könyvelési
díj fedezésére használtuk.
Az adományokból, személyi jövedelemadó 1%ából befolyt összegeket az alapítvány alapító okiratában leírt célokra, jelesül családsegítésre, idısgondozásra, fiatalok közötti hitéleti tevékenység
elısegítésére fordíthatjuk. A kapott összeget egy
éven belül el kell költeni, és errıl a NAV-nak kell
elszámolni. Mindezeknek megfelelıen az elmúlt
évben a következı karitatív jellegő tevékenységeket végeztük:
A nyári családi napon közös ebéden vehettünk
részt. Ehhez az alapanyagokat, valamint az akkor elhangzott bábelıadás tiszteletdíját az alapítvány fizette.
A tél beállta elıtt tüzelıt vásároltunk két idıs, beteg testvérünknek, akinek szőkös anyagi lehetıségei miatt ez nagy segítséget jelentett.
Mostanra már hagyománnyá vált, hogy karácsony
elıtt szeretetcsomagot juttatunk el a rászoruló
családoknak, testvéreknek. Így történt ez tavaly
is, amikor 14 család kapott ily módon élelmiszercsomagot, vagy vásárlási utalványt.
A gyülekezet idıs, nyugdíjas testvérei részére vitaminokat vásároltunk.

Köszönjük mindazoknak, akik önzetlen adományaikkal, befizetéseikkel mindezt lehetıvé
tették. Ha valakit szeretné megtekinteni a befizetések, kifizetések részletes elszámolását, a
kuratórium szívesen áll rendelkezésére.
Amennyiben módjuk van rá, kérjük, hogy ebben az évben is segítsék adományaikkal, személyi
jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával alapítványunkat, és ezen keresztül a Budaörsi Református
Egyházközséget.
A Pro Ecclesia Alapítvány
számlaszáma: 11742173-20011765
adószáma: 19182315-1-13
Köszönettel:
Pro Ecclesia Alapítvány Kuratóriuma

Istenhit és hazaszeretet
Válogatás az író aforizmáiból, bölcsességeibıl
az "Igazlátó" c. kötetbıl. /Kiadó Kráter Mőhely
Egyesület, Pomáz, 2004./
Isten békességre teremtette az embert és nem
háborúságra.
Adjon Isten Békességet. - Adjon Isten. Mindig
4

az Isten és mindig békességet.
Isten nem más, mint szeretet. Minden, ami szeretet, az Isten. És minden, ami nem szeretet, az
nem Isten, és ami nem Isten, az nem valóság, csak
valami rossz álom.
.... és akiben szeretet nincsen, nem ismeri meg

Istent, mert Isten maga a szeretet.
Amíg Isten van, remélni lehet.
Egyedül Istennek van csak joga, hogy ítélkezzék az emberek gondolatai fölött.
Akik az igaz ügyért halnak, föltámadnak
megint ... Isten akarata lehet ez, aki nem hagyja
veszni a jót, és gyızni a gonoszt.
Isten, aki a kivágott csonkból termıföldet tud
növeszteni újra, nem hagyja elveszni a népeket
sem, akik hisznek benne.
Ki másokon segít, azt Isten nem hagyja el.
A kereszténység nem védhetı, se nem menthetı, még csak nem is terjeszthetı karddal, sem repülıgépekkel. Csak lélekkel.
Eljön a végsı ítélet napja is egyszer, amikor
nem lesznek rangosak és rang nélküliek, csupán
tiszta lelkek és tisztátalanok.
- - - ... istenes magyarok kellenek, akik istenes magyar életet élnek.
Egyszerre szolgálni Istent, hazát, böcsületet,
hőséget, s csak így egyszerően, munkával.
A hazaszeretet ott kezdıdik, amikor egymást

szeretik azok, akik egy hazában élnek. De ezt
olyan nehezen értik meg az emberek.
... de gondolj a hazára ! Gondold meg, hogy kötelességeid vannak. Közénk tartozol.
A magyar ember csak addig ember, amíg hőségében magyar. Hőség nélkül felelıtlen személy,
amit elfúj a szél, s nyom se marad utána.
Ez a kettı egy kell, hogy legyen. Az otthon meg
a haza.
Aki nem tud országáért küzdeni, az nem érdemel országot.
Idegenben szívósabb a föld, keményebb a fa,
durvább a derékalj. Ízetlen a szó, kedvetlen a száj,
keserő a bor s a kenyér.
... a nemzetek igazi élete nem csupán verekedés,
hanem munkálkodás, tudomány, elırelátás.
Csak megértés alapján lehet emberi közösséget
megtartani, legyen az a közösség család, nemzet
vagy ország.
Úgy álljon minden magyar a helyén, hogy ırajta múlik sok százezer magyar élete és sorsa.
Közzéteszi a szerkesztı

HÁZASSÁG - mint életre szóló szövetség
A „Házasság hete ”Magyarországon hét éve indult programsorozat, mely évente megrendezve
hivatott népszerősíteni a házasság alappilléreit: a
feltétel nélküli szeretetet, hőséget, ıszinte megbocsátást, mint két ember - életre szóló - szövetségének alapköveit.
E programsorozat egyik mozzanatának lehettünk tanúi mindazok a házaspárok, kik részt vettünk február 15.-én Révész Lajos székesfehérvári
baptista lelkész és neje, Szilvia, a Baptista Családsegítı Szolgálat kommunikációs igazgatója társaságában, a budaörsi baptista, evangélikus és református egyházak vezetıinek meghívására, két - vacsorával egybekötött - hit és tapasztalat által erısített, házastársi kapcsolatról szóló elıadáson.
A Baptista Szeretetszolgálat munkatársai nem
elméleti oktatást, hanem huszonhárom évi házasság és négy gyermek szülıi gyakorlaton alapuló
élettapasztalatát osztották meg velünk: az egymásra hangolódás, az egymásra szánt idı, a feltétel
nélküli elfogadás, szeretet, megbocsátás, türelem
és gyengeségeink megismerésének fontosságát.
Az elsı elıadás „Szeretem, de nem mindig értem” címszó alatt taglalta a házastársak közötti
sokrétő különbséget, kik fürkészik egymás világát,
hogy megismerjék és megértsék a társuk másságát,
hisz a nık és a férfiak alapvetı elemi szükségletei
teljesen eltérıek. „Házasságban élni hitvallás! – Jó

házasságban élni életminıség kérdése! Nem elvárásokat kell támasztani, nem a tökéletességet keresni, hanem azért szeretni, mert ı a társam!
A közös beszélgetéssel főszerezett vacsora finom fogásai után a második elıadás „Ketten, hármasban” témát fejtegetett. Istennel a házasságban
élni olyan, mint a hármas fonal, mely nem szakad
el hamar, mert a két szál mellett ott egy harmadik,
erıs, kívánatos fonal. Isten, ki társat rendelt mellénk, ismeri gyengeségeinket, szükségeinket, gondolatainkat. Vannak élethelyzetek, amik meghaladják emberi korlátainkat. „Ahol nem mőködnek
az emberi megoldó képességek, ott kérhetjük erınkön felüli segítséget, mely egybetart, összefon és
megerısít, átsegít a kríziseken” . „ ı egy feltöltı
erı, ami hitet és reményt ad”.
Az est gondolatait összegezve lelki tanácsadóinkkal, elmondhatjuk, hogy „az egymás iránti elkötelezıdés az egymásra hangolódott pillanatokban alakul ki” és „nem csak a keresztyének kiváltsága jó házasságban és békességben élni, csak nyitottá kell válni Isten közelségére”.
Ezt koszorúzta meg - a program végén - a férjek
által szeretetteljes ölelések közepette feleségüknek
adott sok-sok rózsaszál.
Gligor Attila
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Könyvajánlás
KEDVES TESTVÉREK!
Miképpen hatott a szemtanúk életére, ami a GolCseri Kálmán nem régen megjelent könyvét gotán történt? Törvényszerő-e, hogy az ember
szeretném a figyelmetekbe ajánlani.
megváltozik, amikor megérti a kereszt üzenetét?
Címe: Emberek a kereszt körül.
A könyv ára 1750 Ft. Megrendelhetı az iratterjesztésben.
Kik voltak jelen Jézus szenvedésénél és halálánál?
Adorjánné Mátyási Edit
Hogyan viselkedtek egyenként és a tömegben?
Gyerekoldal
Kitalálod a címét a következı írásnak, ha kihúzod a betőhálóból a megadott szavakat. Bármelyik
irányba haladhatsz. Három szó megmarad, írd be a vonalra a címet!
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1. Beteg

6. Húsvét

11. Domb

16. Vétel

2. Hideg

7. Íme

12. Ablak

17. Ember

3. Telít

8. Golgota

13. Seb

18. Isten

4. Lebeg

9. Baka

14. Ragu (ú)

19. Izom

5. Báránya

10. Eb

15. Hiúz

20. Idom

………………………………………………..
a címe a következı kis írásnak
Jónás kicsi fiú volt a parasztudvarban. Nap, mint nap a tyúkokkal kelt, segített édesapjának a gazdaságban. Mindenben részt vett, volt saját kis villája, amivel szénát hordott a tehenek elé, saját kis vödre,
amivel megitatta a kiscsikókat. Még saját kis taligája is volt, amivel elhordta a trágyát a bárányok alól.
Jónás bizony a legutolsó munkát szerette a legjobban, na de nem a trágya miatt. a legjobban ı a bárányok között szeretett lenni. Nemrég apró bégetı bárányok születtek. Alig várta, hogy édesanyja tejet
melegítsen, és üvegbıl cuclival megetessék ıket. Jónás bizony, ezt a munkát szerette a legjobban.
Amikor a kisbárányok olyan erıvel szívták a tejet, hogy az üveget-két kézzel erısen fogva is-alig lehetett megtartani. A kis „bégetık” pedig sokszor kirántották Jónás kezébıl az üveget, és mint rosszcsont
gyermekek futottak el elıle himbálva az üveg tejet a szájukban. Ez a játék volt a munka legjobb része.
Szerette Jónás a” kis bégetıket”, szívesen játszott velük napközben is kint a réten. Az idı telt, múlt, a
bárányok megnıttek. Eljött az áldozás ideje, amikor a családok a templomba igyekeztek, hogy Istennek áldozatot mutassanak be. Jónás nem szerette ezt a részét a munkájának. Ugyanis ık vitték azt a
tökéletes, hibátlan, gyönyörő bárányt, amit a pap feláldozott évente egyszer azért, hogy Isten megbocsásson a zsidó népnek a bőneiért. Jónás sajnálta odaadni ezt a bárányt, mert valahogy minden évben
az apja pont azt az egyet választotta, amelyik olyan nagyon a szívéhez nıtt. Jónás nem értette, hogy
miért pont azt a bárányt viszik el, minden évben, amelyiket ı annyira szeret.
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Így teltek az évek. Jónás felnıtt és megértette,
hogy Isten miért a legszebbet, a legjobbat, a tökéletes bárányt kérte a nép bőnéért cserébe. Megértette, hogy az ı életéért történt minden, hogy neki
megbocsásson az Isten. Ahhoz pedig bizony áldozatra volt szükség cserébe. a legszeretettebb, legkedvesebb bárányok vére volt az ára az ı bőnbocsánatának, hogy jó kapcsolatban lehessen Istennel.
Mennyire jó, hogy nekünk, mai gyermekeknek
nem kell ilyen árat fizetnünk azért, hogy Isten

megbocsásson. Hálásak lehetünk, hogy Jézus
Krisztus olyan bárány, olyan tökéletes áldozat volt
ott a kereszten, hogy már nincs szükség több”kis
bégetı” vérére, hogy Isten megbocsásson nekünk.
Hiszen Jézus Krisztus lett az a bárány, aki némán
tőrte, hogy feláldozzák, bőntelen volt és mégis
megbüntették, semmi rosszat nem tett és mégis
föláldozták a kereszten. Értünk tette, hogy mi jó
kapcsolatban lehessünk Istennel. Ezt a békekötést,
Istentıl nyert bocsánatot ünnepeljük húsvétkor.
Közzéteszi György Tímea hitoktató

Locsolós mondóka
Húsvéti harangok
Zengjetek, zúgjatok
Feltámadt Megváltónk
Új életet adott
Ennek hírnöke vagyok
Vígan és boldogan
Locsolok locsolok.
Gyülekezetünk életének eseményeibıl

December 8-án a Caprice vonósnégyes lélekemelı koncertet adott virtuóz elıadásban. Az együttes
tagjai: Bajnóczi Orsolya és Csap Melinda hegedő, Czuczor Anna Magdaléna brácsa, Horváth Alexandra gordonka. A mősort Nyírı Gábor orgonamővész vezette.
December 8-án és l5-én megtartottuk a hagyományos
karácsonyi vásárt.
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A városi adventi koszorú gyertyagyújtásain lelkész asszonyunk bizonyságtétellel és imádsággal,
György Bálint és Száva Álmos versmondással szolgált.

December18-án volt idıs testvéreink karácsonyi úrvacsorás istentisztelete és szeretetvendégsége.

Advent negyedik vasárnapján és a december 24-ei családi istentiszteleten gyermekeink szolgáltak.

(Gligor Attila és Rindt Ferenc fotói)
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Havonta
kézmőves
foglalkozásra kerül sor.

Minden hónap harmadik vasárnapján közös teázásra, beszélgetésre nyílik lehetıség az istentisztelet után
gyülekezeti termünkben.

Január 20-24 között részt vettünk az ökumenikus imahét istentiszteletein. A záró alkalmat követıen
gyülekezeti termünkben szeretetvendégség volt.

A Házasság hete záró rendezvényeként a baptista és az evangélikus testvéreinkkel együttes szervezésben
házaspárok részére a Friedmann házban közös vacsora volt. Elıadást tartott Révész Lajos és felesége
Szilvia.
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Felhívás
Csendeshetünket július 7. és július 13. között rendezzük Felsıtárkányban a Park Hotel Táltosban.
Részvételi díj felnıtteknek
- szállodában 31.200,- Ft; - üdülıházban 24.500,- Ft
Szeretettel várjuk testvéreinket a csendeshétre, ahol a lelki feltöltıdésen túl testvéri közösségben
tölthetnek el egy hetet kicsik és nagyok.
Szeretnénk, ha pénzügyi okok miatt senki sem maradna ki a táborból, ezért akinek a részvételi díj
kifizetése problémát okoz, kérjük szóljon, mert a Pro Ecclesia Alapítvány tud ebben segíteni.

Iskolai fakultatív hittan órarend
Iskola

Nap

Idıpont

Terem

1.sz.iskola

kedd

14:00

2.39

Hermann
csütörtök
Ottó

14:00

205

Bleyer
Jakab

kedd

13:50

49

Kesjár
Csaba

péntek

12:55
14:00

7.t terme

Április 16-17
Április 18.

Nagypéntek

18.00 óra

Bőnbánati istentiszteletek

10.00 óra

Istentisztelet, passió

18.00 óra

Bőnbánati istentisztelet

alsósoknak
felsısöknek

Április 20.

Húsvét vasárnap

10.00 óra

Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Április 21.

Húsvét hétfı

10.00 óra

Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Kérésre beteg illetve idıs testvéreinknek az úrvacsorai jegyeket házhoz visszük.

Vasárnap 10.00 óra Istentisztelet
Pici gyermekekkel a baba-szobában lehet hallgatni.
10.00 óra Gyermek-istentiszteletek két csoportban
Kedd
15.30 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 fiataloknak
Péntek
20.00 óra Bibliakör (kéthetente)
Minden hónap második vasárnapján istentisztelet után imaóra
Budaörsi Református Egyházközség
2040 Budaörs, Clementis L. u. 5.
Tel/Fax: (23) 415 205
Internet: http://www.refbudaors.hu
E-mail: gyulekezet@refbudaors.hu
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