A Budaörsi Református Egyházközség hírlevele 2015. húsvétján
Üres szív, üres sír
És mi Jézus tanácsa: „ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást” szolgálva, segítve, összefogva…
De nézzünk most más területet is a szexuális
életet: kiragadott példát hozok az USA-ból, ami
nemcsak ott, hanem a jóléti társadalmakban is árnyalt eltéréssel mind igaz. Ismert szólásmondás „a
jó példa ragadós”, de a Sátán a rossz példát is ragadóssá, igazzá tette grandiózus hazugságával, miszerint a halódó szexet meg kell újítani, modernizálni, felszabadítani stb.
Az ötvenes években az USA a békés, családi
értékekre alapozottan élt. A törvény is ezt szolgálta (pl. a büntették a házasságtörést).
Aztán jött a híres (hírhedt) Alfred Charles
Kinsey a maga és Rockefeller fizette elsöprı kampányával, ami szólt a szabad szerelemtıl a pornográfiáig. A fiatalokat korán be akarta vonni a szexuális életbe, idézem: „mielıtt a társadalmi és vallási tabuk azt eltorzítanák” vagy másutt: „a pornográfia nem káros, segít a szex kibontakozásában”.
Káros hatása, erkölcsi, testi bomlasztásai szinte
felmérhetetlenek lettek napjainkra. A megváltozott
erkölcsi norma tanácsai, oktatási rendszere, sıt
még a bírói gyakorlat is megváltozott. Többszörösére emelkedett az abortuszok és a nemi erıszakok
száma.
Vad ateista volt, a vallás és a kultúra teljes lerombolását vallotta!
Ne higgyük, hogy a fentiek kivételek, de tán
más formában, az öreg Európában is egyre inkább
ez kezd eluralkodni, benne hazánk sem kivétel.
Az üres szívőek fájdalmairól csak a pszichológia
beszél.
Ó szegény, csábításnak, hazugságnak kitett
mai fiatal lányaink, fiaink! És persze a felnıtt kor-

E különös cím ez a négy szó két ellentétes világról szól. Míg az üres szív a bőnös embervilág
tragédiáját sugallja, testi-lelki szenvedéseinek következményét, az üres sír Isten emberszeretetének
irgalmáról, Jézus feltámadásáról beszél:
Feláldoztad Atyánk,
Fiad a Golgotán,
Így lett ajándéka
Bőnünk bocsánata
Örökélet titka
Hitünk záloga.
Az üres szív nem a teremtı Isten selejtes terméke, hanem az ember ıslázadása. Évezredeken át
a bőnös világ Istent megkerülve éli életét. Az istentelenné vált életmód megteremtette a testi-lelki
káosz átkos termékét. A szeretetben megtépázott,
elárvult, mégis az életet élvezni vágyó embert,
benne az önzı, üres kıszívet.
Az életnek szinte nincs oly területe, hol az üres
szív már nem dominálna. Rokoni, baráti körben,
ismert családok életében is a szeretet, az együttérzés hiánya lelki fájdalmakat okoz, szenvedéseket,
amik miatt segítséget várnak, de hiába.
Jelen századunkban a hírcsatornákból hallani,
hogy a családok hihetetlen támadásoknak vannak
kitéve.
„Vajon meddig bírja még a család hagyományos formája ezt a nyomást?” Írja egy lap.
A Time Magazin különkiadása vészjósló kilátásokat ír a családok jövıjérıl, melynek helyére a
SZINGLI lép (féloldalas, önmagában álló életmód). Törvénybe akarják iktatni a házassági szerzıdésekben a „NAPNYUGTA” záradékot: bizonyos idı után a házasság automatikusan véget ér.
És mi lesz az utódokkal, és mi lesz a felbomlott családokkal? Mennyi családtöredék fog ettıl
szenvedni üres szívével?
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osztály is! És mindannyian áldozatnak vagyunk
elıjegyezve a Sátán naptárában.
Az üres szívőek tábora isteni segítség nélkül a
csábításoknak alig-alig tud ellenállni.
Amikor a világi „erkölcscsıszök” már azt hirdetik, hogy kilátástalan a helyzetünk, mert nincs
már szilárd mértéke az igazságnak és már remény
sincs. De a hívı emberek Jézusba kapaszkodva azt
mondhatják napi imáikban: Uram köszönjük,
hogy Te vagy és ebben az ördögi helyzetben is
van remény, nem a Sátáné az utolsó szó.
Üres szívvel gyengék vagyunk, de Jézus lelkével töltıdve s az ı erejével akkor, és csak akkor
van komoly esély a megtartatásra!
Kedves aggódó szülık és nagyszülık, bátorítsátok és segítsétek gyermekeiteket, magatokat is,
ebbıl az énekbıl:
„Itt van szívem, Neked adom Uram, Neked, ki
alkotád.”
Kedves szolgáló lelkészek hirdessétek évente
többször is a családokat megerısítı igét!
Kedves Olvasó, szerettem volna még az üres szív
vándorainak figyelmét felhívni más veszélyekre
is. (A pénz hatalma, a szenvedélyek – drog, alkohol, stb. – kimaradtak. Talán lesz majd rá lehetıség.)
Most húsvét küszöbén emlékezzünk még az üres
sírról is:
„Húsvét nincs nagypéntek nélkül.” Tudjuk, de
azt is tudnunk kell, hogy:
1. Nagypéntek nem Jézus Krisztus veresége,
hanem földi harcának eredménye képpen a Sátán
csatavesztése történt. Jézus a megváltás mővét
nagy szenvedések közepette fejezte be, hirdetve az
Atyának és az embervilágnak:
„ELVÉGEZTETETT”.

2. Az üres sír az atya által feltámasztott Jézus
gyızelmét hirdeti ebben a szép énekben is:
Jézus feltámadott,
Kit halál elragadott
Örvendezzünk, vigadjunk
Jézus lett a vigaszunk
Halleluja, Halleluja!
3. A drága gyızelem margójára írjuk oda a lényeget: a Golgota ajándéka nem csak az egész világnak szól, hanem neked is személy szerint, ha
átveszed és hiszed, annak ajándékait, áldásait a
bőnbánat,
bőnvallás,
megtérés lépcsıi által,
és akkor élı reménységre, újjászületve tudom,
hogy a Golgota áldozata
érettem,
helyettem
és miattam történt.
Kedves drága Olvasó, most Isten választ vár
tılünk, lehet, hogy elıször tıled vagy akár a hitében megújítottaktól is.
Laci bácsi

Vargha Gyuláné: Húsvét

Miért keresnéd İt a sírba'
Hisz nincsen ott, mert nem halott.
Halál bilincse szétszakítva,
Az Úr Jézus feltámadott!

A Golgotán İ meghalt érted,
Ó bőnös szív, ezt ne feledd.
A Golgotánál hajtsd meg térded,
És sírva sírj bőnöd felett.

A Golgotán volt az ítélet,
Ott gyızte le a bőnt, a halált.
A sírból most kikelt az élet,
Az ígéret valóra vált!

De nagypéntekre jött a húsvét,
Örülj, ujjongj bőnbánó szív,
Az Úr, életre kelve ismét,
Örökre él s életre hív!
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Hálás visszatekintés gyülekezetünk 2014-es esztendejére
Egyházközségünk küldetésnyilatkozatát a következıképpen fogalmaztuk meg:
A Szentírás vezetéséhez ragaszkodva – elmélyíteni, gazdagítani a gyülekezeti tagok hitéletét, segítve ezzel lelki növekedésüket, hogy egyre élıbb,
vonzóbb közösséget formálva eljussunk a Krisztusról való tanúságtételre, és szolgálatot vállalva
gyarapodjék a gyülekezet, épüljön az Egyház. Azaz:
1. Krisztus-központú, Istent dicsıítı gyülekezet…
2. Lelkileg növekedı, elkötelezett tagokból álló
gyülekezet…
3. Családias, szeretettel teli közösség az Úrban…
4. Missziói elkötelezettségő, nyitott és befogadó
gyülekezet…
Szolgáló, munkatársak által mőködı gyülekezet
legyünk.
Mindezt szem elıtt tartva missziói munkatervünkben a 2014-re évre célkitőzésünk az abban
való fejlıdés volt, hogy az Isten szeretetét sugárzó
lelki otthon legyünk.
Az év jelentıs eseménye, nyári többgenerációs
táborunk témájának is ezt választottuk:
A gyülekezet, mint Isten családja, a hét alapigéje
az Ap. Csel.18:24-28 volt
A naponkénti közös igei bevezetık is az errıl szóló tanításokat tárták elénk:
Megérkezés a családba - El- és befogadás
Élet a családban - „Építse egyik a másikat” (1.Thessz. 5:11.)
Élet a családban - Az egészet veszélyeztetı konfliktusok
Családi szerepek - Felelısségvállalás, egymást
gazdagító különbözıségek
A tábori élet pedig a hallottak azonnali alkalmazásának nagyszerő gyakorló terepe volt. Csak egy,
apróságnak tőnı mozzanatot emelek ki: a korábbi
tábori helyszínektıl eltérıen most önkiszolgáló
étteremben étkeztünk, ami az idısebb testvéreknek nehézséget jelenthetett volna. Mégsem így
történt, ugyanis az ifisek, de a fiatal és középkorú
felnıttek is készségesen kétszer is sorba álltak,
hogy kiszolgálhassák az idısebb nemzedékhez
tartozókat.
Az egymásra figyelés fontosságát erısítette
bennünk, ugyanakkor Református Egyházunk
egyik missziói ágába is betekintést adott tavaszi
gyülekezeti napunk (márc.16). Ekkor meghívott
igehirdetınk és elıadónk Marton Piroska, a Siketmisszió munkatársa volt. Gyülekezetünkben is
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vannak testvérek, akiknek életét megnehezíti a
nagyothallás, vagy pedig ehhez hasonló terheket
kell hordozniuk. Legyen közös célunk, hogy
olyan szeretetteljes családdá formálódjunk Isten
szeretete által, ahol ık is biztonságban érezhetik
magukat, mert együttérzéssel, megértéssel veszik
ıket körül.
Április 27. különösen is örömteli nap volt gyülekezetünk életében, hiszen tizenegy konfirmációi
elıkészítıre járt fiatal állt az úrasztalához vallástételre, vizsgájukat követıen. Örömünk a hetek teltével nıttön-nıtt, látva, hogy a kis csapat többsége
jár ifjúsági bibliaórára. Életüket, felkészülésüket,
itt maradásukat közösségünk imádságban hordozta, így mindezt ima-meghallgatásként is élhettük
meg.
A közösségépítés hatékony eszközének bizonyulnak a gyülekezeti autóbuszos kirándulások.
2014-ben két ilyen megmozdulásra is sor került
(máj. 10. Pécs, okt. 11. Székesfehérvár).
Az eddigi kirándulásokra visszagondolva azzal is
szembesülnünk kell, hogy „haszonélvezıi” inkább
csak az idısebb korosztály tagjai.
Ugyanakkor, Isten iránti hálával állapíthatjuk
meg, hogy az istentisztelet utáni, teázós kötetlen
beszélgetések (havi egy alkalommal) lehetıségével egyre többen élnek.
Továbbra is nagy kihívás számunkra (is) a kötelezıen választható hit- és erkölcstan megszervezése. Egyházközségünk eddig is gondoskodott
már az önkormányzati iskolák fakultatív hittanoktatásának megszervezése mellett a városunkban
lévı Mindszenty Római Katolikus Iskola református hittanóráinak megtartásáról is. Ez utóbbi, csak
maga - gyakorlatilag - egy személyt teljesen
igénybe vevı feladat. Ennek megoldására egyházközségünk már hosszú évek óta vallástanárt alkalmaz.
Ezek mellett kellett még megszervezni a hittanoktatást - a négy önkormányzati iskolában református hittant választó elsısök és ötödikesek mellett -, immár a másodikosok és hatodikosok, valamint egy gimnázium hetedik és nyolcadik osztályainak reformátusai számára. Nehezítette a helyzetünket, hogy nem egyszer ugyanabban az idıben, több iskolában is tanítani kellett volna. Ennek
következtében a 2014/15. tanév kezdetétıl már
négy személyre van szükség az összes hittanóra
megtartásához.
Évek óta, egyik fontosnak tartott missziós törekvésünk a hittanos gyerekek családjaival való

Az elmúlt esztendıben különösen élénken jött
elénk gyülekezetünk régi álma, a templomépítés
gondolata. Hogy kezdhet bele ekkorra vállalkozásba egy gyülekezet?
Úgy, ha Isten elérkezettnek látja az idıt erre.
Úgy, ha azért szeretné felépíteni, amit a következı
áldáskívánás így fogalmazott meg: „Kívánom,
hogy ez a templom legyen multifunkciós templom
olyan értelemben, hogy legyen szülıotthon. Olyan
szülıotthon, ahol emberek újjászülethetnek a
Szentlélek és Isten Igéje által. Kívánom, hogy legyen jó élelmiszerbolt is ez a templom. Olyan értelemben, hogy a tejnek italát is megkaphassák,
akik idejönnek, és a kemény eledelt is megkaphassák azok a hitben már elırehaladottabb testvéreink, akik erre vágynak. Legyen ez a templom az
igazságnak oszlopa. Úgy szóljon itt Isten Igéje,
hogy aki ide bejön, mindig találkozhasson az
Igazsággal.” (A 2012-ben felszentelt nagykovácsi
református templom ünnepi istentiszteletén hangzott el).
A templomunkban megtekinthetı tervvázlatok
alapján az engedélyezési terv elıkészítése történik
napjainkban. A megvalósítás komoly anyagi áldozathozatalt kíván közösségünktıl, azzal együtt,
hogy külsı támogatást is remélünk. Hordozzuk
imádságban, figyeljünk együtt Urunk vezetésére,
hogy valóban az İ akaratának lehessünk hőséges
munkálói!
Az elmúlt esztendıben, gyülekezetünkben 13
keresztelés volt. Házasságkötésére Isten áldását 3
pár kérte. Vigasztalásul 37 temetésen hirdettük
Isten Igéjét.
Köszönöm közvetlen munkatársaimnak: hitoktatóinknak, gondnokunknak, a presbitériumnak,
orgonistáinknak, gyermek- és ifjúsági munkásainknak, pénztárosunknak, technikusunknak, iratterjesztınknek, a gyülekezeti tábor szervezıinek
segítségét, hőségét és szolgálatát. Istennek hálát
adva köszönjük a rendszeres és alkalmi szolgálatokat és adományokat gyülekezetünk minden tagjának, akik sokat segítettek imádságokkal, látogatásokkal, takarítással, szeretetszolgálati munkákban, úrasztali jegyek adományozásával, mőszaki
és javítási munkák elvégzésével, hírlevelek létrejöttében, vásárlásokkal, természetbeni adományokkal (pl. süteményekkel)…
Bocsánatot kérek mulasztásainkért, hibáinkért,
és ha véletlenül vagy félreértésbıl valakit akaratunk ellenére megbántottunk volna!
Minden kedves Testvéremnek áldott húsvétot
kívánok!
Petıné Püski Ilona
lelkipásztor

kapcsolatfelvétel illetve annak ápolása. A kötelezıen választható hittanoktatás következtében - hála Istennek - megnövekedett hittanosaink létszáma. Szeretnénk ezzel a lehetıséggel felelısségteljesen élni, amely azonban nem tőnik egyszerő
szolgálatnak. Próbálkozunk különbözı programok
szervezésével. A tanévnyitó és tanévzáró istentiszteletet – néhány éve már – családi nap keretében
tartjuk. Az istentisztelet után közös ebédre, sport
programra, bábelıadásra, stb. marasztaljuk ıket.
Eddig sajnos, azt tapasztaltuk, hogy a kötelezıen
választható hittanra járók és családtagjaik közül
csak néhányan jöttek el. A programok mellett törekednünk kell személyes kapcsolatok kialakítására, hogy Isten szeretetét „megízlelhessék” rajtunk
keresztül (pl. gyerekeink, unokáink osztálytársainak szülei felé...)
Gyülekezetünkben a tanítvánnyá tétel egyik
fontos eszköze a Kereszt-kérdések kurzus.
A kurzust végzettek közül többen is - felkészítés
után - konfirmálnak, illetve rendszeres szolgálatot
vállalnak. Sok év után ez volt az elsı olyan esztendı, amikor nem tudtunk indítani kurzust, mert
annyira kevés jelentkezı volt. Buzdítjuk gyülekezetünk tagjait, hogy viseljék szívükön az Isten
szeretetérıl szóló örömhír továbbadásának, így a
kurzusra való hívogatásnak ügyét!
A templom falain kívüli evangéliumhirdetés
nagyszerő alkalmai a városi adventi gyertyagyújtó
ünnepségek. Ezeken a többi felekezet igehirdetıivel, gyülekezeti tagjaival együtt szolgálunk.
A házasság hetében pedig - az evangélikusokkal és baptistákkal összefogva - elıadással egybekötött vacsorára hívtuk a házaspárokat városunk
egyik éttermébe – ezzel is rámutatva az Istentıl
kapott megtartó rendre, a házasság értékeire.
A Kamaraerdei Idısek Otthonában az istentiszteletek, evangelizációs alkalmak, szobai úrvacsorai szolgálatok mellett az elmúlt esztendıben is
lehetıség nyílt Isten Igéjének hirdetésére az augusztus 20-hoz kapcsolódó új kenyér ünnepén.
Az otthonukban élı öregeken, betegeken kívül,
az idısek otthonában lakókkal, illetve kórházban
tartózkodókkal is igyekszünk a kapcsolatot tartani.
Különösen nagy öröm látni, hogy az egymás segítése - kisebb körökben - spontán módon is mőködik. Ennek tovább- folytatása mellett feladatunk,
hogy a közösségünkhöz lazább szálakkal kötıdıket is hatékonyabban számon tartsuk és szükségeikben segítsük. Ezt azonban már csak újabb gyülekezeti tagok szolgálatba állásával tudjuk megoldani. Imádkozzunk munkatársakért, hogy tarthassuk
a kapcsolatot azokkal is, akik menet közben szorulnak ilyen jellegő gondoskodásra!
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Segítsen, hogy segíthessünk!
lágra" címmel a Duo Venite adventi hangversenyére került sor. Jäger Éva énekszóval, Tokodi
Gábor pedig lanton, barokk gitáron adott elı kantátákat és magyar karácsonyi népénekeket.
A Házasság hete programsorozat részeként 2105.
február 8-án „Házasság az irodalomban – orgonára hangolva” címmel hangzott el Nyírı Gábor orgona hangversenye. Közremőködött Ambrus András színmővész. A fellépı mővészek tiszteletdíját

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 gyülekezetet, hogy ennek a célnak az érdekében mit és
milyen eredménnyel tettünk 2014-ben.
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, hitoktatásra, 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 elmúlt évben csendeshetünket Felsıtárkányon a Hotel Táltosban tartottuk.
Az árak emelkedése, az általános anyagi nehézségek miatt úgy döntöttünk, hogy 2014-ben minden gyermek részvételi díját támogatjuk. Ezen kívül 16 felnıtt, 2 gyermek ingyenesen vehetett
részt a táborban szociális okból, vagy a gyülekezetben végzett munkája okán. Ezen kívül az önkormányzati támogatásból vásároltunk alapanyagot barkácsoláshoz a gyermekek részére.
Budaörs zenei kínálatát több nyilvános, ingyenes zenei programmal színesítette gyülekezetünk.
2014. december 14-én „Érettünk született e vi-

fedezte a kapott támogatás.Az itt részletezett zenei
programok letölthetık és meghallgathatók a Budaörsi Református Egyházközség honlapjáról,
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- A tél beállta elıtt tüzelıt vásároltunk két idıs,
beteg testvérünknek, akiknek szőkös anyagi lehetıségei miatt ez nagy segítséget jelentett.
Van egy igen rossz anyagi körülmények között
élı gyülekezeti tagunk, aki háza hıszigeteléséhez
kért segítséget a gyülekezettıl. Az ablakok kicseréléséhez járult hozzá anyagilag az alapítvány is.
Mostanra már hagyománnyá vált, hogy karácsony elıtt szeretetcsomagot juttatunk el a rászoruló családoknak, testvéreknek. Így történt ez tavaly is, amikor 10 család kapott ily módon élelmiszercsomagot, vagy vásárlási utalványt.
A gyülekezet idıs, nyugdíjas testvérei részére vitamint vásároltunk.

www.refbudaors.hu.
Év végén a jól teljesítı hittanos gyerekek jutalomkönyveket kaptak ajándékba. A támogatásul kapott
pénzbıl fedeztük ezeknek a könyveknek a beszerzését, az apró karácsonyi ajándékokat, valamint az
oktató munkához év közben felhasznált könyvek,
segédanyagok vásárlását.
2014-ben is kaptunk támogatást a mőködési költségeink fedezésére. Ezt az összeget a könyvelési
díj fedezésére használtuk.
Az adományokból, személyi jövedelemadó 1%ából befolyt összegeket az alapítvány alapító okiratában leírt célokra, 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:
- Anyagilag támogattuk az ökumenikus imahét
után a mi templomunkban tartott szeretetvendégséget
- A családi napok alkalmával a szeretetvendégség anyagi terheit vállaltuk
- Konfirmandusaink vizsgájuk elıtt együtt töltöttek egy hétvégét. Ehhez nyújtott segítséget az
alapítvány
- Molnár Sándor a gyülekezet beosztott lelkésze
volt. Doktori fokozatának elérésében segítettük a
vizsgadíj egy részének befizetésével
- A tanévzáró és tanévnyitó családi napon a barkácsoláshoz felhasznált alapanyagok beszerzését
álltuk

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.
Pro Ecclesia Alapítvány számlaszáma:
11742173-20011765
Adószáma: 19182315-1-13
Köszönettel:
Pro Ecclesia Alapítvány Kuratóriuma

Házasság hete február 8-15.
zet fontosságát, ahol közösségben élhetjük meg az
Úr Jézussal való kapcsolatot. Csodálatos módon
vezetett minket Isten ezen az úton amin elindított,
és nemcsak közösséggel ajándékozott meg, hanem
két elbővölı gyermekkel is.
Jézus elhívott minket az ı követésének útjára.
Elhívottak vagyunk, de nem tökéletesek. Az ördög
mindig jelen van a szívünkben és nem tétlenkedik.
A házasságunk sem lehet tökéletes, ha errıl nem
veszünk tudomást, akkor váratlanul érnek az elénk
állított csapdák. Sok küzdelmet kell megvívnunk,
míg megértjük, hogy Jézus követésének útján ránk
is szükség van, önmagunk teljes odaszánására Istennek és házastársunknak.
Néha könnyebb Jézusnak bevallanunk, hogy
mit követtünk el párunk ellen, de ı bátorít arra,
hogy ne legyenek titkaink és hazugságaink egy-

Ismersz minket…
Olyan jó az a bizonyosság, hogy nem magunkról kell tanúskodnunk, hanem az élı Úr Jézusról,
aki jelen van a házasságunkban.
Mi pontosan tíz évvel ezelıtt ismerkedtünk
meg és Isten már akkor fontossá tette a számunkra, hogy İ részese kíván lenni a kapcsolatunknak.
A házasságkötésünket Isten színe elıtt az İ ajándékaként éltük meg.
Házasságunk elsı évében történt vetélés hamar
ráébresztett minket arra, hogy a házasság nem
csak öröm és boldogság. A veszteség közös feldolgozásában Isten is jelen volt és ezáltal még inkább megerısítette bennünk, hogy mindenünk
amink van, csak tıle származik.
Isten mindkettınk szívére helyezte a gyüleke6

más elıtt. Jézus készítette el a bőnbánatot és a
bőnbocsánatot is szíveinkben.
Egy másik lényeges kérdés, amit Isten mindkettınk szívére helyezett, a közös igeolvasás. Nagyon jó így is megélni az egységet, hogy egy- egy
igét Isten egyszerre tesz világossá számunkra. Hasonlót élhetünk át istentiszteleti alkalmon is. Sokkal erısebb a hármas fonál, mintha az ember csak
egymaga áll az Úr elıtt. Ami még rosszabb az
amikor a párok, ketten ugyan, de Jézus nélkül próbálnak házasságukkal megküzdeni.
Isten tanít az ı Szentlelke által. Rámutat arra
is, hogy milyenek vagyunk. Azt is megláttatja,
hogy mi mindent követnénk el Jézus nélkül. Ismer
minket, a teljes valónkat és mégis szeret. Erre biztat ma minket is, házasságban élıket és egyedülállókat egyaránt, hogy egymást szeressük! Házasságunk üzenet, még akkor is ha nem lehet tökéletes:
„Arról fogja megtudni mindenki,
hogy az én tanítványaim vagytok,
ha szeretitek egymást.” (Jn 13, 35)

Február 13-án "Titkok és hazugságok " címmel
tanulságos, filmvetítéssel egybekötött elıadást tartott Szıke Attila Dunakeszi református lelkipásztor és Szıke Etelka család szaklelki gondozó az
érdeklıdık részére, 15-én "Istennel a házasságban" címszóval tett tanúbizonyságot a gyülekezet
elıtt Benyó István és Ibolya valamint Elekes Laci
bácsi és felesége.
Gál-Pál Sándor és Andrea

Kunt Ernı: Az ember néha képpé válik
S képpé állnak össze elıtte
a viszonylatok, események,
dolgok.
Máskor képtelenségek
rajzolják át képességeit.

… lehunyom szememet
mint kinek
a világgal semmi dolga
festek
írok
filmet vetítek
belülrıl a szemhéjamra

Az ember néha képpé válik:
s szorongatják a keretek.
Az ember néha képpé válik.
Mert ami fontos,
de nem tudja megnevezni,
azt az ember sokszor képbe menti.

Az ember néha képpé válik.
Néha kirajzolódnak elıtte
életek.
Köztük a magáé.
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Képekbe,
miknek léte egy pillanat:
az ember a levegıbe húz vonalat
és színeket lát
és bólogat:
és képpé áll
és foszlik a pillanat
és tőnik
és győlik
valahol: tudat alatt.

Csak képbe
menti önmagát.
Az ember néha képpé válik.
Vonalból, foltból, színbıl
rejteket készít magának.
Már nem ábrázol,
már nem áltat.
Már semmi más
csak önmaga képe.
Felfüggesztve
a magány keretébe.

Az ember néha képpé válik.
Egy freskóvá,
mely penésszel mállik
és nem láthatók már
se hısök,
se szentek,
csak sebek nyoma
és keresztek.

Az ember néha képpé válik.
Hátha így rátalálhat
a másik,
aki tudja,
hogyan kell ıt nézni,
ki látni tud
és nem beszélni,
akinek tekintete varázsol,
aki kiszabadítja a képbıl azt
kit ábrázol.

Az ember néha képpé válik.
Nem menekülhet:
róla még
minden kiderülhet.
Nem tehet mást,
csak függ ott egyre
akkor is, hogyha
nincs hozzá kedve
valaki
idegen életét keretezve.

Az ember néha képpé válik…
… vagy várja csak,
hogy egyszer majd
azzá válik,
hogy történik valami végre
vele:
egy képbe emeli
valaki
megváltó
keze…

Az ember néha képpé válik.
Nem rajzol újra
és nem fest át.

Könyvajánlás
forniájába kalauzolja az olvasókat, ahol a férfiak
eladják a lelküket egy zsák aranyért, a nık pedig
testüket bocsátják áruba, hogy legyen egy hely,
ahol álomra hajthatják a fejüket.
A könyv 3.500 Ft-ba kerül és megrendelhetı.
A másik könyv: Philip Yancey munkája, mely
elnyerte az év legolvasottabb könyve címet. Ezúttal az imádság témakörét járja körül az
író, s mint zarándok, számos oldalról megcsodálja.
Legújabb könyvében ugyanazokra a kérdésekre
keresi a választ, amelyek elıbb-utóbb mindnyájunkban megfogalmazódnak: Hallja-e Isten, amit
mondok? Miért törıdne épp velem? Mi értelme
imádkozni, ha Isten mindentudó? Miért tőnnek
következetlennek a válaszai? Miért érezzük olykor
közel magunkhoz, olykor pedig távolinak? Hogyan lehetne kielégítıbb az imaéletem? İ vagy én

Kedves Testvérek!
Két könyvet szeretnék a figyelmetekbe ajánlani.
Az egyik: a világhírő szerzını Francine Rivers
pályafutásának legnagyobb sikerő regénye!
A bibliai Hoseás története a 18. században...
Michael Hosea az egyszerő farmer megpillantja az
utcán sétáló angyali szépségő Angelt, aki a Hercegnı vezette nyilvánosházban dolgozik. A férfit
megigézi a látvány... úgy érzi, az ı feladata megmenteni a kiszolgáltatott sorsú lány életét és lelkét.
Vajon képes lesz-e a szeretet felülírni a múlt kísértı árnyait?
A nagysikerő regényt „Arany Oroszlán” díjjal
tüntették ki.
A „Megváltó szeretet” az 1850-es évek Kali8

va egészen új szemlélettel közelíti meg az imádság idıtlen témakörét.
A könyv ára 3.500 Ft és szintén rendelhetı. Mind
két könyv szép ajándék is lehet.

változom, amikor imádkozom?
Az író a legfontosabb fogalmak között teremt
egyensúlyt: cselekvés és elmélkedés, kétség és
bizonyosság, a változhatatlan Isten és az, akit a
Biblia tanúsága szerint annyira megindít az ember
könyörgése, hogy kész meggondolni magát.
A világhírő szerzı a nehéz kérdésekkel birkóz-

Adorjánné Mátyási Edit
iratterjesztı

Gyerekeknek
Ha megfejted a rejtvényt, megtudod, mit hozott számunkra húsvét ünnepe.

1. Törvénytudók
2. Pünkösdkor szállt alá
3. Jézust halálra ítélte
4. A feltámadás ünnepe
4. A feltámadás ünnepe

5. Elárulta Jézust
9. Jézus gyerekkorának helyszíne
6. Jézus édesanyja
10. ........ vacsora
7. Ekkor vonult be Jézus Jeruzsálembe
8. „..........., békesség!”
Vásárhelyi Ronja, a Mindszenty Iskola 6. oszt. tanulója készítette
A ragyogó csillag
Végül a házak közül kiértek egy nyílt térre. A
sötétedı égen már feltőnt az esthajnalcsillag, és
fényesen tündökölt. A kisfiú visszafojtott lélegzettel nézte: - Nézd, apa! Isten is biztosan odaadta a
fiát, mert neki is csillag van az ablakában!
Isten valóban odaadta a Fiát!
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az İ
egyszülött Fiát adta (nem azért, hogy egyik vagy
másik országért haljon meg, hanem) hogy (bárki)
aki hisz İbenne el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.” (János 3,16)

A második világháború alatt Amerikában szokásba jött, hogy minden család, amelynek a fia háborúba ment, fényes csillagot tett ki az ablakba.
Egy este egy férfi sétált kisfiával New York
utcáin. A kisfiú nagyon érdekesnek találta az ablakba kitett fényecskéket. Valahányszor megpillantott egy-egy házat, amelynek csillag volt az ablakában, tapsolt örömében. És ahogy elmentek a
ház elıtt felkiáltott: - Nézd, apa, ebbıl a házból is
bevonult egy fiú! Abból is egy! Itt van egy ház két
csillaggal!
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Gyülekezeti eseményekrıl képekben
December 17-én idıs testvéreink részére úrvacsorás istentisztelet és szeretetvendégség volt.

Advent 4. vasárnapján a gyerekek mősorral, Flaskó Dorottya szavalattal szolgálták az Urat,
Karácsony Szent este délutánján a gyerekek verses mősorral, Wijnands Emma és Magda zenével
hirdették az Üdvözítı megszületésének örömhírét.
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Január 19-23. között megrendezett budaörsi ökumenikus imahéten a helyi öt felekezet lelkipásztorai
közös alkalmakon hirdették Krisztus evangéliumát, az imahét záró napján a görög katolikus testvérek
szeretetvendégségben részesítették a résztvevıket.

Gligor Attila és Rindt Ferenc fotói
Gyülekezeti tábor beharangozó
Mindenkit olyan hétre hívunk, amelyet lelki feltöltıdésen túl szabadidıs programokkal, kötetlen beszélgetésekkel, testvéri közösségben tölthetünk el kicsik és nagyok!
Idıpont:
2015. július 6. hétfı - 12. vasárnap
Helyszín:
Nagybörzsöny, Malomkert Panzió
http://www.borzsonyhotel.hu/
Részvételi díj: felnıtteknek 30.000.- Ft
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Elızetes tavaszi programjainkból:
Április 18. 16:00 óra szeretetvendégség egyedül élıknek, szolgál:
Papp Lászlóné ny. református lelkipásztor
Április 20-24. 18:00 óra evangelizációs istentiszteleti sorozat a templomunkban.
Igét hirdet: Cseri Kálmán ny. ref. lelkipásztor

Felhívás
Kérjük azon testvéreinket, akik adóbevallásukat ezt követıen teljesítik, hogy adójuk 1-1%-át a
Református Egyház 0066
és a
Pro Ecclesia Alapítvány 19182315-1-13
javára ajánlják fel.

Április 01-02

18.00 óra

Bőnbánati istentiszteletek

Április 03.

Nagypéntek

10.00 óra

Istentisztelet, passió

Április 03.

Nagypéntek

18.00 óra

Bőnbánati istentisztelet

Április 05.

Húsvét vasárnap

10.00 óra

Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Április 06.

Húsvét hétfı

10.00 óra

Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Kérésre beteg illetve idıs testvéreinknek az úrvacsorai jegyeket házhoz visszük.

Vasárnap

Kedd
Szerda
Szerda
Csütörtök
Péntek

10:00 óra

Istentisztelet
Pici gyermekekkel a baba-szobában lehet hallgatni.
10:00 óra
Gyermek-istentiszteletek (két csoportban)
14:30 óra
Istentisztelet a Kamaraerdei Idısek Otthonában (kéthetente)
9:00 óra
Nyugdíjasok köre
18:00 óra
Bibliaóra kurzust végzetteknek
18:00 óra
Biliaóra
18:30 óra
Ifjúsági bibliaóra
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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Szerkesztı:
Györgyjakab Endre
Felelıs kiadó:
Petıné Püski Ilona
Tördelés:
Homonnay-Beke Enikı

