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Ismerıs mindnyájunk számára ez a kifejezés: hideg 
zuhanyként ért… egy bejelentés, egy történés. Vona-
ton ülve annak a ténynek felismerése, hogy nem arra 
a szerelvényre ültem, amelyikre kellett volna. Amin 
vagyok, az éppen az ellenkezı irányba megy. Elnéz-
tem a kiírásokat a jelzıtáblán. Ezt a tévedést azonban 
még ki lehet javítani. Bár, utazásunk több idıbe és 
több pénzbe fog kerülni. 
Ha ilyesmi bennünket hideg zuhanyként ér, akkor 
vajon mi játszódhatott le azokban az emberekben, 
akik az elsı pünkösdön ott voltak Jeruzsálemben? 
Péter apostol – ugyanis - azzal szembesítette ıket, 
hogy célt tévesztettek, méghozzá az egész életüket 
illetıen, akkor, amikor Jézus Krisztust 
keresztre feszítették. Ugyanis, azt juttat-
ták keresztre, akit az örökkévaló Isten 
Úrrá és Krisztussá tett. Azt küldték a ha-
lálba, akinek Isten a kezébe adott minden 
hatalmat mennyen és földön. „Ezt a Jé-
zust támasztotta fel az Isten, aminek mi 
valamennyien tanúi vagyunk” – jelenti ki 
Péter. 
Ha ez így van, akkor viszont nem kerülhetjük ki a 
kérdést, mi a helyzet velünk? Mi nem iktattuk ki az 
életünkbıl ezt az Istent? 
Lehetıségünk adódik valaminek a megtételére, kér-
dezzük Istent, éljünk-e vele? Ki kell engednünk a 
kezünkbıl dolgokat, eszközöket, készek vagyunk az 
Úrral megbeszélni, mit gondol İ, mit akar kihozni 
abból a helyzetbıl? Mit tegyünk mi? Törıdünk azzal, 
hogy mit mond nekünk a családi életrıl, munkáról, a 
másik emberhez való viszonyulásunkról? 
Erre nézve, hogyan is bánunk mi Istennel, a valósá-
got józanul mutató próba az, hogy mi van bennünk. 
Mi van a szívünkben? Mivel van tele? 
Emberi voltunknak van valami edény jellege fizikai 
és lelki értelemben egyaránt. „Edényünkben” mindig 
van valami. Mostanában legtöbbször rossz érzések-
kel vagyunk tele: bizonytalansággal, szomorúsággal, 
félelmekkel, aggodalmakkal, keserőséggel. Néhanap-
ján: örömmel, nyugalommal. De hordozhatunk ma-
gunkban még súlyosabb töltetet is: irigységet, hara-
got, bosszúvágyat, győlöletet. Sıt, az embert betölt-

hetik - megszállhatják démoni indulatok és gondola-
tok is. Néha pedig azt szoktuk mondani, hogy üressé 
válik az ember lelke, s talán ez a legrosszabb, mert ez 
azt jelenti, hogy a semmivel, a nihillel telt meg. 
Ezek a megtelések azonban súlyos lelki zavarokat 
okoznak. 
Figyelmen kívül lehet hagyni az Isten gondolatait, 
bennünket, kapcsolatainkat védı törvényeit, ki lehet 
İt zárni az életünkbıl, de akkor baj esetén se rekla-
máljunk kérdezve: Miért engedi meg ezt az Isten? Ha 
csak magamra számíthatok az élet viharai idején, ak-
kor vegyem tudomásul, én hoztam ezt magamra. 
Megoldást egyedül Jézus tud adni. 

Ha már felismertem ezt, ha már reálisan 
látom a helyzetemet, akkor rá fogok cso-
dálkozni arra, hogy Isten ennek ellenére 
kész segíteni. Így hangzott ez el Péter 
beszédében: „Aki azonban segítségül 
hívja az Úr nevét, üdvözül.” 
Kész megbocsátani, nem úgy ám, mint 
mi: „megbocsátok, de nem felejtek”. İ 

az ıszintén megbánt, Neki megvallott vétkeinket töb-
bet nem fogja emlegetni. A mindennapjaimat úgy 
élhetem a jelenlétében, mintha teljesen tiszta lappal 
indultam volna. Nem elıítéletekkel, fenntartásokkal 
tekint rám az Úr, hanem úgy, hogy annak lát, akivé a 
Vele való együttlétben változom.  
Ez a valódi szeretet. Az isteni szeretet – ilyen. Én 
pedig – mi pedig ezt a szeretı Urat iktattuk ki az éle-
tünkbıl. Tudom már, mit tettem? Értjük már, mit 
cselekedtünk? 
Az gyönyörő, hogy az Úr ennyire szeret, de ugyanak-
kor szégyellem is magam arra gondolva, hogyan bán-
tam én Vele. Valami ilyesmit élhettek át ott Jeruzsá-
lemben is az emberek Péter beszédét hallgatva. 
Szépséges ez a találkozás, ugyanakkor fájdalmas is. 
Életünknek mindennél nagyszerőbb találkozása ez, 
kincsre lelés, s ugyanakkor benne a méltatlanság kín-
ja és keserve. 
Nincs egyház, és nincs egyháznak megújulása, ha 

tagjai ezt elıbb át nem élik. 
Kitesszük-e magunkat ennek a találkozásnak: szép-
ségnek, gazdagságnak, a szeretettség átélésének és 
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ugyanakkor a szeretet megszégyenítı, összetörı ere-
jének is? 
A Jeruzsálemben ünneplı sokaság akarta ezt a talál-
kozást. Pétert hallgatva, mintha szíven találták volna 
ıket, azonnal fontossá vált számukra, hogy ez a ta-
lálkozás létrejöjjön: Mit tegyünk? 
„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valameny-
nyien Jézus Krisztus nevében, bőneitek bocsánatára, 
és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” – válaszolt 
Péter. Mintegy háromezren fordultak oda az Úrhoz, 
komolyan vették az ígéretet, hittek Péter beszédé-
nek. 
Itt értjük meg, miért jelenti Pünkösd Jézus vált-

ságmővének betetızését. 
Istent soha meg nem ismernénk, ha Jézus Krisztus-
ban el nem ért volna hozzánk. A Szentlélek sem 
más Isten, - hanem ugyanaz az Isten, aki a Fiúban 
„elérhetıvé” lett, s most más létformában fordul 
hozzánk. E más létformában, a Szentlélekben válik 
„hozzáférhetıvé” számunkra – méghozzá mindenütt 
hozzáférhetı. 
A Róm. 5 : 5-ben ezt olvashatjuk: „A reménység 
pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az 
Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.” 
Bennem él Lelke által, belülrıl hat, utat mutat, moz-
gósít, erıt, lendületet ad, szeret és szerettet. Úgy 
tölti be a szívünket, hogy közben kiéget onnan min-
dent, amivel addig tele volt, s ami annyi nyomorúsá-
got okozott nekünk. 
A tanítványokkal is ezt cselekedte Jeruzsálemben. 
Nem sokáig álmélkodhattak azon, mi is történt ve-
lük. A Szentlélek ugyanis megragadta ıket, képessé 
tette ıket arra, hogy az összegyőlt, sokféle faj, nép 
közül származó ünneplıknek az ı saját nyelvükön 
tudjanak beszélni az Isten felséges dolgairól. 
Ezek a tanítványok pedig nem sokkal korábban még 
féltek, hogy ık is úgy járnak, mint Mesterük, Jézus, 
elfogják ıket is. Sıt, talán nekik is életükkel kell 
fizetniük a Jézushoz való tartozásukért. Bezárkóz-
tak. 
Most pedig a Szentlélek megszabadítja ıket a féle-
lemtıl, bátorrá teszi ıket. Odafordítja ıket ember-
társaikhoz. Az Isten szeretete úgy áradhatott a szí-
vükbe, hogy túlcsordulva elérkezett a körülöttük 
lévıkhöz is. Felelısség támadt a szívükben irántuk. 
Nem mindegy nekik, hogy ık merre tartanak, hová 
érkeznek majd. 
A Szentlélek erıt ad, megváltoztat bennünket, ön-
magát adja nekünk. S ha komolyan vesszük, már 
pedig komolyan kell vennünk, hogy a Szentlélek 
isteni személy, akkor ez nem jelent kevesebbet, 
minthogy Istennel telhetünk meg, amikor a Szentlel-
ket kapjuk. 

Kérjük hát: „Isten élı Lelke jöjj!” 

Kifáradtál a föld zajában, 
Szíved, lelked pihenni vágy, 
Egy hang szólal meg lelked mélyén, 
Szava oly édes, tiszta, lágy, 
Úgy késztet kezed összetenni, 
Mert Istennél van csak vigasz, 
Úgy biztat buzgó, hı imára, - 
Hallgass rá, a Szentlélek az! 

Szíve behatolt már szívedbe, 
És kél nyomán száz gondolat, 
Most látod: gyarló, bőnös, rossz vagy, 
Rád nehezül a bőntudat. 
Nem vigasz, kín, mit lelked érez, 
A vád oly bántó, mert igaz, 
Ó, úgy szeretnéd elnémítni! 
Hallgass rá, a Szentlélek az! 

Hát nincs hely, ahol megpihenhess? 
S ha van, hogy juthatsz majd oda? 
Ne félj, a Lélek elvezérel, 
S elıtted áll a Golgota! 
Sok bőnödért ott szenvedett Ö, 
A bőntelen, a szent s igaz! 
A hang, mely róla szól szívednek, 
Hallgass rá, a Szentlélek az! 

Borulj le hittel a keresztnél, 
A Jézusra vesd terhedet, 
İ az, ki nyugtot ad szívednek, 
Ki mindent, mi fáj, elvehet. 
S ím szenvedı, megtört alakja 
Dicsfényben áll lelked elıtt, 
Ki İt így látni megtanított, 
Szentlélek az, ismerd meg İt! 

És égi béke száll szívedbe, 
Lelked lerázza láncait, 
S miként járj Megváltód nyomába, 
A Szentlélek rá megtanít. 
İ az, Ki lelked újjászülve 
Világosít, éltet, növel, 
S kész rád kitölteni teljességét - 
Szentlélek Isten, ó, jövel! 
 

Róm. 8:26,  Jn. l6:8, l3-14,  Jn. 3:5       
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Hálás visszatekintés gyülekezetünk 2013. évére 

Gyülekezetünk is bekapcsolódott az egyházunk 
Jövıkép Bizottsága által elindított folyamatba. Az 
"Érintés" címő füzet által felvetett témákon, kérdé-
seken különbözı rétegalkalmainkon együtt gondol-
koztunk, beszélgettünk. Az esztendı kiemelkedı 
eseménye, a többgenerációs tábor témájának is kül-
detésünk újragondolását választottuk. Mindezek 
gyümölcseként ısszel újra indult a középkorúak bib-
liaköre, mely - sajnos - egy ideje szünetelt.                                                                                                                                                  
A táborban lévık körében megerısödött a 
"keresztyén környezetben keresztyén életet élni" 
igénye. Ebbıl nıtt ki új kezdeményezésként a kézi-
munka kör. Elıször csak  - a már évek óta megren-
dezésre kerülı adventi vásárra készítettünk aprósá-
gokat, nagyon vidám hangulatban. A jól sikerült ad-
venti vásár után sem hagyott alább a lelkesedés, az-
óta is összejövünk havi rendszerességgel. Terveink 
között szerepel gyülekezeti helyiségeink otthonosab-
bá tétele, hiszen 2014. évre missziós célkitőzésünk: 
Gyülekezetünk Isten szeretetét sugárzó lelki otthon 
legyen. S bár ez elsısorban, bennünk, a gyülekezet-
hez tartozókban végbemenı, azaz belsı változás ál-
tal valósulhat meg, helyiségeink belsı kialakítása is 
valamiképp ezt a meghittséget, vidámságot jelenít-
sék meg. A kézimunka kör tevékenysége nyomán az 
egyik vasárnapi gyermekórás csoport terme már e 
törekvés jegyében színesedett ki. 

Az elmúlt évben is indítottunk Kereszt-kérdések 
kurzust kilenc résztvevıvel. Örömünk az is, hogy a 
Kereszt-kérdések kurzust most és korábban végzet-
tek egy részébıl újabb kiscsoport alakult Isten Igéje 
tanulmányozására. Velük a Filippi levelet kezdtük el 
olvasni.  

Isten iránti hálával éltük meg, hogy a már hosszú 
évtizedek óta mőködı gyülekezeti bibliaórák látoga-
tottsága is nıtt. A korábban inkább idısebb résztve-
vık mellett megjelentek középkorúak is, sıt a har-
mincas korosztály is képviselteti magát.   

A Házasság hetéhez kapcsolódva rendezvé-
nyünkkel - az elızı évek gyakorlatától eltérıen – 
2013-ban kiléptünk a templom, illetve gyülekeze-
tünk falai közül. Az evangélikusokkal és baptisták-
kal összefogva szerveztünk egy házaspáros estet, 
melynek helyszíne városunk egyik ismert étterme 
volt. Két rövid, de tartalmas elıadás hangzott el. Ide 
igyekeztünk olyan párokat is elhívni, akik templom-
ba még nem járnak. Örömünk, hogy többen elfogad-
ták a meghívást. 

Az év nagy kihívása volt számunkra (is) a köte-
lezıen választható hit- és erkölcstan megszervezése.  

Egyházközségünk eddig is gondoskodott már az 
önkormányzati iskolák fakultatív hittanoktatásának 
megszervezése mellett a városunkban lévı Mind-
szenty Római Katolikus Iskola református hittanórá-
inak megtartásáról is. Ez utóbbi, csak maga - gya-
korlatilag - egy személyt teljesen igénybe vevı fel-
adat. Ennek megoldására egyházközségünk már 
hosszú évek óta vallástanárt alkalmaz.  

Ezek mellett új feladatként jelent meg az elmúlt 
évben a hittanoktatás megszervezése a négy önkor-
mányzati iskolában református hittant választó elsı-
sök és ötödikesek, valamint az Illyés Gyula Gimná-
zium hetedik osztálya reformátusai számára. Bátorí-
tó tapasztalat volt az közben, hogy Istenünk tudja, 
már hamarabb, mint mi, hogy mire van szükségünk 
szolgálatunk végzéséhez, és gondoskodik róla. 

Évek óta, egyik fontosnak tartott missziós törek-
vésünk a hittanos gyerekek családjaival való kapcso-
latfelvétel illetve annak ápolása, hogy az Isten szere-
tetérıl szóló jó hírt ık is megismerhessék, szeretetét 
megtapasztalhassák. Ennek útját-módját megtalálni, 
nem tőnik egyszerő szolgálatnak. Próbálkozunk kü-
lönbözı programok szervezésével. Számolnunk kell 
azonban azzal, hogy a budaörsi családok eltérı jelle-
gő rendezvények széles kínálatából választhatnak, 
Budapest közelsége és a városunkban rendelkezésre 
álló lehetıségek miatt.  

Hatásosabb "reklám"-nak bizonyul, ha Isten sze-
retetét tovább tudjuk adni ıszinte emberi kapcsola-
tokon keresztül (pl. gyerekeink osztálytársainak szü-
lei felé...) 

Hála Istennek, a gyülekezet diakóniai szolgálatá-
ba a 2013. évben bekapcsolódtak újabb tettre kész 
testvérek. Ennek következtében idıs, beteg gyüleke-
zeti tagjainkat rendszeresebben tudjuk látogatni. 
Nemcsak az otthonukban élıket keressük fel, hanem 
Idısek Otthonában lakókkal, illetve kórházban tar-
tózkodókkal is igyekszünk a kapcsolatot tartani. Kü-
lönösen nagy öröm látni, hogy az egymás segítése - 
kisebb körökben - spontán módon is mőködik. En-
nek továbbfolytatása mellett feladatunk, hogy a kö-
zösségünkhöz lazább szálakkal kötıdıket is hatéko-
nyabban számon tartsuk és szükségeikben segítsük.  

Mindezekért: "Magasztallak, Uram, a népek 
közt, zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt. 

Mert szereteted az égig ér, hőséged a magas fel-
legekig." (Zsoltárok 108 : 4-5) 

Petıné Püski Ilona  

 

Ima a hazáért és nemzetért 

                        Az erdélyi Református Egyházkerület 1923-ban megjelent énekeskönyvébıl. 
 

Isten, ki e földben hazát adtál nekem,- add, hogy hő fia lehessek Hazámnak - rendületlenül. Atyám, ki arra 
méltattál, hogy magyarnak szülessem, - add, hogy soha méltatlan ne legyek e névre! Minél több keresztje 
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Könyvajánló 

Kedves Testvérek!  

Megjelentek az új Bibliák! Szeretném ıket fi-
gyelmetekbe ajánlani.  

 

Revideált új fordítás vászon 
(kicsi és nagy méretben) 

 

 

Ára: Kicsi: 4100 Forint, 
Nagy: 6200 Forint. 

 

Revideált új fordítás ke-
ménytáblás (kicsi és nagy mé-
ret) 

3 színben: Sötétkék, Bordó, 
Sötétzöld 

Ára: Kicsi: 3100 Forint, 
Nagy: 5100 Forint. 

 

 

Revideált új fordítás puha (egy 
méret) 

2 színben: Szürke - Bordó, Szür-
ke – Narancs 

 

Ára: 5100 Forint 

 

 

- Ezeken kívül megjelent még egy valódi bır bo-
rítóval, fekete színben, arany él metszéssel, gömbö-
lyített sarkokkal. Kiváló ajándék! Ára: 8600 Forint 
(Kicsi), 10.300 Forint (Nagy) 

- Teljes Bibliát a legkedvezıbb áron! Diákoknak, 
valamint missziós célokra is a legjobb választás. 
Kartonált, közép mérető. Ára: 1500 Forint 

Megrendelhetık az iratterjesztésben! 

 

Az ifi csoport 

van hazámnak, minél megalázottabb nemzetem, - add, hogy annál inkább szeressem, annál jobban 
segítsem! Taníts érette dolgozni, tőrni, szenvedni, áldozni: taníts érette élni és ha kell, meghalni.. 

Földi hazám képében tündököltesd fel nekem ama mennyei Hazának, - magyar nemzetemben az 
idvességre választottak seregének vonásait, hogy az ég és föld összekapcsoltassék nekem az Ég és Föld 
Urában s szent jelvénye legyen nekem az İ drága keresztje, az ártatlan kínszenvedéssel szerzett 
váltságnak és feltámadásnak záloga, amely jelben a mi hitünk meggyızi a világot a Krisztusban és 
Krisztus által  - 

  Ámen. Közzéteszi a szerkesztı.   

Adorjánné Mátyási Edit 

Mily csodás és felemelı érzés az, amikor már nem 
csak szeretnél, hanem tényleg tartozol is valahová. 
Olyan közösségbe, ahol a jó és szórakoztató társaság 
mellett, vezetıink segítségével közelebb juthatunk az 
Úrhoz. A konfirmáció sikeres bizonyságtétele után, 
most érdekesebbnél érdekesebb hétköznapi gondola-
tokat, kérdéseket vizsgálgatunk, az Úr kegyelmes, 
szeretetteljes kezének medrében. Flóra és Lajos min-
den csütörtökön újabb témát mutat be nekünk, vagy 
inkább csak próbál, ugyanis a mi kis díszes társasá-
gunk, sokszor – természetesen a témához kapcsolódó 
– poénos történetekkel, felszólalásokkal színesíti a 
beszélgetést. 

Isten azonban ezeket a lelkiekben mély szálakat 
főzi bele a szívünkbe az ı igazságának megnyilvánu-
lásaképpen.                     
 Isten igéje a konfirmációs vizsga elıtt is eljutott 

hozzánk, egy hétvégi kirándulás keretében. Az ifi 
csapattal Pilismarótra utaztunk le, hogy ott átbeszél-
jük a tételeket, és az egész éves vizsga anyagot, ami-
rıl majd a konfirmáción számot adtunk. Ám a hétvé-
gén a tanulás mellett, nem volt idınk unatkozni. 
Megtanultuk hogyan legyünk egy csapat , hogyan 
önállósuljuk , akár a fızésnél, takarításnál, vagy az 
asztal terítésnél.  Flóra és Lajos tovább fokozta a 
hangulatot, az általuk kitalált, frappáns csapatjáték-
okkal. A csapatoknak olyan feladatokat kellett meg-
oldaniuk, mint pl.: egy fiú kisminkelése, wc papírból 
múmia, rózsaszín szempillaspirál, olvasójegy beszer-
zése, és a kedvencünk a minél több ruhadarab felvé-
tele. Még túrázást is beszerveztek nekünk, ami annyi-
ból állt, hogy 10 perc séta a Duna partig, ahol legna-
gyobb örömünkre kacsázhattunk is. Rövid „ki-kit , 
hogyan ismer” játék után már indultunk is vissza a 
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törzs helyünkre, ahol máris nekiláttunk a fızésnek. 
Ebéd után a napsütés kedvezı volt mindenkinek, így 
a délutáni tanulást/ hittan órát a szabadban tölthettük. 
A vizsgára való hosszú felkészülés után, a fáradt fia-
talok lelke ugyan feltöltıdött, de az elméjüket mint-
ha kiszívták volna.  Az esti tábortüzet követıen, a 
nappali kényelmes bútorain elhelyezkedve, hála a 
modern technikának, kivetítın keresztül megnéztük 
az aznap készült képeket. A mindenkit megmoso-
lyogtató vicces fotókat pedig tanulságos film követ-
te.                          
 Vasárnap reggel épphogy szemünk meglátta a nap 

ragyogó sugarait, már sétáltunk is a tılünk pár  mé-
terre lévı Református templom kapui felé. Az isten-
tiszteletet követıen, a lelkész boldog volt, hogy az 
idıs testvérek mellett, ilyen fiatal ifjúság hallgatta 
végig az igehirdetést.  

Fáradt testtel, de erıs lélekkel tértünk haza. Imád-
kozom azért, hogy továbbra is ilyen közösségben 
részesülhessünk az Úr kegyelmében, végtelen szere-
tetében, és imádkozom azért is, hogy vezetıinknek 
az Úr továbbra is adjon erıt, kitartást ehhez a szolgá-
lathoz.  

Flaskó Dorottya 

Gyerekoldal 

Három amerikai őrhajós 1971. július 26-án star-
tolt az Apollo 15 őrhajóval a Holdra. Amikor vissza-
jöttek, két asztronauta életében döntı változás tör-
tént. James Irwin és Dávid Scott landolt a Holdon 
elsıként, Alfred Wordin visszamaradt a parancsnoki 
őrhajón, amely a Hold körül keringett. Három napig 
volt egyedül az őrszerkezetben, és elgondolkodott az 
élete felıl. Mi lenne, ha az őrhajó nem térne vissza a 
Földre, hanem a végtelen távoli világmindenség 
mélységébe zuhanna? Istennel eddigi életében nem 
sokat foglalkozott, bár tudatában volt annak, hogy 
bőnei nincsenek elrendezve, nem nyert Istentıl bőn-
bocsánatot. Félelem fogta el, hogy örökre el fog 
veszni. Meggyızıdéssé vált benne, hogy minél 
elıbb találkoznia kell Istennel, hiszen őrhajósként 
állandóan a halállal néz szembe. És Alfred Wordin 
ezen az úton, ott, messze a Földtıl, elfogadta Jézus 
Krisztust megváltójának. Szívébe békesség költözött. 

James Irwin hasonló élményt élt át a Holdon. Há-
rom napon át, míg a Holdon volt, felesége, aki rövid-
del ezelıtt tért meg, éjjelente nézte a Holdat, és ágya 
elıtt térdelve könyörgött Istenhez férjéért. Közben 
férje a horizonton meglátta a jellegzetes holdtájakat, 
és megpillantotta a csillagos égen a Földet. 

Látta a csodaszép "kék bolygót", látta ezt a párat-
lan "gyöngyöt" a világmindenség határtalan távlatá-
ban lebegni. Ekkor meghallotta Isten hang nélküli 
szavait: "a Teremtınek egyetlen szándéka volt, ami-
kor ezt a bolygót létrehozta, hogy az embernek, akit 
majd megalkot, aki szeretni fogja İt, teremtsen  egy 
lakóhelyet." 

James Irwin gyermekkorában járt evangéliumi 
összejövetelekre, sajnos, szíve akkor még közömbös 
maradt Isten iránt. Itt a Holdon bőnbánatra jutott és 
élete ettıl a pillanattól kezdve Istenhez tartozott. 

A döntés jogát Isten senkitıl sem veszi el, tıled 
sem. Neked kell döntened, de nem holnap, hanem 
még ma... 

A három őrhajós! 

1. Minek az ünnepe a Pünkösd? 

a. Krisztus feltámadásának az ünnepe; 

b. A Szentlélek kitöltésének ünnepe; 

c. Krisztus mennybemenetelének az ünnepe. 

2. Az alábbi felsorolásból válaszd ki, és húzd alá 
azokat a szavakat, amelyeket kapcsolatba lehet 
hozni Pünkösd történetével! 

szél,    tőz,    zúgás,    csodálkozás,    ájuldozás,  
feltámadás,    bizonyságtétel,    megtérés,       
álmélkodás,    angyal,    temetés. 

3. Milyen formában szállt alá a Szentlélek Pün-
kösdkor? 

a. galamb formájában, mert Jézus megkeresztel-
kedésekor is így volt; 

b. kettıs tüzes nyelv formájában; 

c. nem írja a Biblia, tehát nem fontos. 

4. Miért csodálkoztak az emberek? 

a. mert mindenki a maga nyelvén hallotta az 
igehirdetést; 

b. mert ilyet még nem láttak; 

c. mert nem gondolták Péterrıl, hogy ilyen   
bátor lesz amikor bizonyságtételre kerül a 
sor. 

Pünkösdi kvíz 
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• Március 16-án gyülekezeti nap volt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Igét hirdetett Marton Piroska ref. lelkész, majd elıadást tartott a      
 siketek körében végzett missziós tevékenységrıl.  

 

 

 

Közös ebéd batyuból. 
 
 
Közös éneklés Galovics Réka 
orgonamővész vezetésével. 

Visszatekintés gyülekezeti életünk eseményeire 
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• Április 9-én idıs testvéreink úrvacsorás istentisztelete. 

• Április 12-én gyermekeink húsvéti készmőves foglalkozása és eredménye.  

 
 
 
• Április13-án gyermekeink virágvasárnapi szolgálata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Április 27-én ünnepi istentisztelet és a konfirmáltak elsı úrvacsoravétele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varga András gondnok úr köszönti a   
   konfirmáltakat. 

Az istentiszteleten Flaskó Dorottya konfirmált és Szász 
Lajos, a Károli Gáspár Ref. Egyetem Hittudományi       
Karának IV. é. hallgatója mondott imát.  



8 

június 4 - 6.            18.00 óra  Bőnbánati istentiszteletek 

június 8. Pünkösdvasárnap  10.00 óra  Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
június 9. Pünkösdhétfı        10.00 óra   Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

  
Kérésre beteg, idıs testvéreknek házhoz visszük az úrvacsorai jegyeket. 

vasárnap                  10.00 óra  Istentisztelet (pici gyermekekkel a baba-szobában lehet hallgatni) 

vasárnap                  10.00 óra  Gyermek-istentiszteletek két csoportban 
kedd (kéthetente)    15.30 óra  Istentisztelet a Kamaraerdei Idısek Otthonában 

szerda                        9.00 óra  Nyugdíjas kör 
szerda            18.00 óra  Kurzus II 

szerda                      19.00 óra  Bibliaóra (kurzust végzetteknek) 
csütörtök                  18.00 óra  Bibliaóra 

csütörtök      18.30 óra  Ifjúsági bibliaóra      
péntek (kéthetente)  20.00 óra  Bibliakör 

Imaóra minden hónap második vasárnapján az istentisztelet után. 

Szerkesztı: 

Györgyjakab Endre 
 

Felelıs kiadó: 

Petıné Püski Ilona 
 

Tördelés: 

            Homonnay-Beke Enikı 

Budaörsi Református Egyházközség 

2040 Budaörs, Clementis L. u. 5.  

Tel/Fax: (23) 415 205 

Internet: http://www.refbudaors.hu 

E-mail: gyulekezet@refbudaors.hu 

A konfirmáltak névsora: Dóczi 
Richárd, Flaskó Dorottya, 
Gévay Borbála, Gutveiler Pé-
ter, Gutveiler Tamás, Horváth 
Áron, Horváth Petra, Kecskés 
Márton, Regıczy Petra, Ruzsa 
Lili, Szilágyi Tas. 

• Május 4-én anyák napján gyermekeink szívet-lelket melengetı, 
meghatóan érzelemdús mősorral köszöntötték az édesanyákat. 

• Május 10-én 35 fıvel kirándulást 
tettünk Pécsre, megtekintettük a 
Kertvárosi (képünkön) és a Belvárosi 
református templomot, majd a város 
több nevezetességét. 


