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Jövök Uram, most virágos ággal 

Ujjongva kiáltom: Hozsánna! Hozsánna! 

Megyek Veled, szent, rajongó vággyal 

Jeruzsálembe, vagy - fel a Golgotára: 
 

Halló fülekbe belekiáltom: 

Ímhol jı nékem az én Királyom! 
 

Jövök Uram, most fel diadalra, 

Virágdísszel fogad Jeruzsálem Téged, 

S megyek Veled, ha majd leroskadva 

Kereszted alatt hull, hull a verejtéked. 
 

Halló fülekbe belekiáltom: 

Ímhol jı nékem az én Királyom! 

Jövök Uram, nézd, mit hozok Eléd: 
Legázolt, széttépett, összetiport Tavaszt, 

Üres szívet, mely kitárul Feléd, 

Melyben megváltásod új életet fakaszt: 
 

Halló fülekbe belekiáltom: 

Ímhol jı nékem az én Királyom! 
 

S jövök Uram, ha egyszer hív szavad, 

Ha égi fényben és dicsıségben látlak. 

S megnyílt kapun, tündöklı ív alatt 

Testvéreim újra Hozsánnát kiáltnak. 
 

Halló fülekbe én belezengem: 

Az én Királyom, íme, vár engem!  

A Budaörsi Református Egyházközség hírlevele 2016. húsvétján 

 

R. Lukátsi Vilma: Örök Virágvasárnap 

Kis iskolás koromban füzetünk elsı oldalára ezt 
írtuk: „IN NOMINE DEI!” azaz Isten nevében 
(...kezdem el). Ma így írnám: Isten segítségével 
kezdek... tanulni, szolgálni, ünnepelni… mint 
most húsvétot. 

HÚSVÉTI ÜNNEPEK 

Nagycsütörtök este: Jézus Krisztus új szövet-
séget köt az embervilággal: bőneink megváltása és 
örök üdvösségünk ajándéka. Ennek látható jegyei 
az úrasztalánál kiszolgáltatott kenyér és bor. Ezt 
nevezzük úrvacsorának. Az 1 Kor. 11-ben ezt ol-
vashatjuk: „E pohár amaz új szövetség az én vé-
rem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszá-
tok az én emlékezetemre! Mert valamennyiszer 
eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úr ha-
lálát hirdessétek, amíg eljön.” 

Nagypénteken: Jézus Krisztus kereszthalálára em-
lékezünk. A golgotai kereszt áldozata által az em-
berek megvallott bőneik bocsánatát, a kárhozat 
eltörlését és az örök üdvösség ajándékát kaphat-
ják. Fohász: 

„Nézz fel szemem fénylı csodádra, a Golgotára, 

Véredben szívem megmosódjon, 
Elcsendesüljön égi szódon, 
Éltem legyen megváltott élet, 
Szolgáljon Néked.” 

Húsvétkor: Jézus feltámadását ünnepeljük, gyı-
zelem a halál és a bőn felett, a Sátán kudarca, Is-
ten gyermekeinek örömünnepe. 
Mondjuk ezt családunknak, barátainknak, ismerı-
söknek és ismeretlenek körében is: 

Krisztus feltámadott, 
Kit halál elragadott, 
örvendezzünk, vigadjunk, 
Krisztus lett a vigaszunk, 
Alleluja.   (185. ének) 

Mint ismeretes a próféták idejébıl Ézsaiás volt, 
aki legtöbbet, legpontosabb jövendöléseket mon-
dott kb. 700 évvel Jézus elıtt a Megváltó életérıl, 
szolgálatáról. 

„Mint vesszıszál sarjadt ki elıttünk 
Megvetett volt és emberektıl elhagyatott, 
Fájdalmak férfija, betegség ismerıje. 
Megvetett volt, nem törıdtünk vele. 

Messiás Jézus és Ézsaiás próféta 
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Pedig a mi betegségeinket viselte. 
Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása súj-
totta és kínozta. 
Bőneink miatt törték össze, 
İ bőnhıdött, hogy nekünk békességünk legyen 
az İ sebei árán gyógyultunk meg. 
Mindnyájan tévelyegtünk, mint juhok, 
Mindenki a maga útját járta. 
amikor kínozták, alázatos maradt…” 

(Ézsaiás 53., válogatott versek) 

Napjainkban is érvényes intelmekrıl szól az 
igaz istentiszteletrıl, böjtrıl szóló írása Ézsaiás-
nak. Az 58. részben találjuk, hogy a böjt és a nyu-
galom napja Isten elıtt mikor kedves és igaz: 
„amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, 
... szabadon bocsátod az elnyomottakat, ... oszd 
meg kenyeredet az éhezıvel, vidd be házadba a 
szegény hajléktalant, ha mezítelent látsz, ruházd 
föl, ne zárkózz el testvéred elöl! Akkor eljön vilá-
gosságod, ... Igazságod jár elıtted, és az Úr dicsı-
sége lesz mögötted.” 

De a próféciai idıkben milyen csodálatos sza-
badításokat is küldött népének Isten Ézsaiás által: 

Nagy örömöm telik az Úrban, mert az üdvös-
ség ruhájába öltöztetett (61. r.) 

Az Úr hőségét magasztalom, dicsı tetteit sze-
retetével és könyörületével szabadított meg 
(63.r.)  

Mert irgalmasan bánt velünk, nagyon hősége-
sen. 

Ujjongjatok, mert megvigasztalja népét az Úr. 
(49. r.)  

Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, 
enyém vagy… (43.r.) 

De azt is kiolvashatjuk Ézsaiás próféciáiból, 
hogy Isten mennyire bánkódik népének bőnei mi-

att. Látjuk, hogy az emberi bőn lényegében sem-
mit nem változott. Az önzés, a kapzsiság, a szere-
tetlenség, a hitetlenség stb. minden maradt. És ne-
künk, a ma emberének is oda szabad borulni Isten 
elé, a bőnbocsánat és a szeretet ajándékaiért, eb-
ben a káosszal, migránsokkal terhelt világban, bé-
kességet találni. 

Higgyük el, hogy Európa már nem „keresztény 
Európa”, hanem hitehagyott, gyenge Európává 
lett, és ha nem halljuk meg Isten hívó szavát, a 
Sátán, a gonoszság áldozataivá válunk, Isten ke-
gyelme nélkül. Isten ma is hív és még tart a ke-
gyelmi idı, most is igazak ígéretei, de ítéletei is.                                                    
Ma még hív az új szövetség asztalához, Jézus bőn-
bocsánatot adó megtisztulásához. Hidd el, Jézus 
újjáteremtı ereje egyedül ad feltámadást, új, örök 
életet! 

Kedves Olvasóm, ki ne maradj Isten új szövet-
ségébıl! 

Húsvéti harangok 
Zengjétek, zúgjátok, 
Ne csak temetıkben, 
Szerte a világon, 
Az örökélet himnuszát. 
Jézus örökbe hagyta ránk 
Zárd így szívedbe szavát: 
„Mert aki hisz énbennem, 
Ha meghal is él, és aki él 
Az soha, soha meg nem hal” 
 

(csak a teste) 
Hiszed-é ezt? 
És ne feledd, 
A harang egyszer 
Érted is szól 
Bim-bam – ámen.  

Laci bácsi 

„Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltárt 

zengek rólad a nemzetek közt. Mert szereteted az 
égig ér, hőséged a magas fellegekig.” 

Zsoltárok 108:4-5. 
Egyházközségünk küldetésnyilatkozatát a kö-

vetkezıképpen fogalmaztuk meg: 
A Szentírás vezetéséhez ragaszkodva – elmé-

lyíteni, gazdagítani a gyülekezeti tagok hitéletét, 
segítve ezzel lelki növekedésüket, hogy egyre 
élıbb, vonzóbb közösséget formálva eljussunk a 
Krisztusról való tanúságtételre, és szolgálatot vál-
lalva gyarapodjék a gyülekezet, épüljön az egy-
ház. 

Azaz: 
1. Krisztus-központú, Istent dicsıítı gyüleke-

zet… 
2. Lelkileg növekedı, elkötelezett tagokból 

álló gyülekezet… 
3. Családias, szeretettel teli közösség az Úr-

ban… 
4. Missziói elkötelezettségő, nyitott és befo-

gadó gyülekezet…  
5. Szolgáló, munkatársak által mőködı gyüle-

kezet legyünk. 
Mindezt szem elıtt tartva missziói munka-
tervünkben a 2015. évre két fı missziói célt tőz-
tünk ki magunk elé:  

Hálás visszatekintés gyülekezetünk 2015. évére  
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1. A kiscsoportok, a meglévı alkalmak meg-
erısítése, kiegészítése;  

2. A hittanos családokkal való kapcsolat kié-
pítése, mélyítése, hogy megismerhessék ık is az 
evangéliumot, Isten szeretetét. 

Ezért 2015. évi vezérigénknek ezt választot-
tuk: 

„Mert ráépültetek az apostolok és a próféták 
alapjára, a sarokkı pedig maga Krisztus Jézus, 
akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent 
templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is 
együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által.” 
Ef. 2:20-22. 

Elsı célkitőzésünk megvalósulásával kapcso-
latosan örömeink a következık:  
A bibliaórai közösségünkhöz újak is csatlakoztak. 
2015 elsı felében folytattuk az elızı évben meg-
kezdett bibliai könyv, a Római levél tanul-
mányozását. Majd a reformáció hazai alakjainak 
életével ismerkedtünk Igével összekapcsolva. 
İsszel pedig újabb sorozatba kezdtünk bele: Éle-
tünk nehéz kérdései az Ige fényében. Megindító, 
sıt megrendítı pillanatokat is élünk át olykor. 
Leginkább akkor, amikor a gyengeségeinket, vét-
keinket egymás elıtt is felvállalva, tudunk beszél-
ni az Úr életünkben megtapasztalt szabadításai-
ról, munkájáról.  

A nyugdíjasok köre is bıvült 2015-ben. Egy-
mást számon tartó kis közösség, ugyanakkor az 
újonnan bekapcsolódókat is nagy szeretettel fo-
gadják. Együttlétük két részbıl áll: bibliaórából, 
illetve kötetlen beszélgetésbıl. 2015 ıszétıl a lel-
kipásztor hittanórai feladata miatt fegyel-
mezettebben kellett gazdálkodnunk az idıvel. En-
nek következtében – hála Istennek – elmélyülteb-
bé váltak az Igérıl folytatott beszélgetéseink. 

A Kereszt-kérdések kurzust végzettek biblia-
órái 2015 elsı felében egyben felnıtt-
konfirmációra is felkészítı alkalmak voltak. Bár 
olyanok is jártak, akik már konfirmáltak vagy 
úgy érezték, hogy számukra még nem jött el a 
hitvallástétel pillanata. Pünkösd ünnepe többszö-
rösen is örömteli nap volt gyülekezetünk életé-
ben, hiszen négy felnıtt állt az úrasztalához val-
lástételre.  

Gyülekezetünk egy kiscsoportja házi cso-
portként mőködik. A 2015. évi karácsonyi hírle-
velünkben jelent meg róla egy kis írás az egyik 
házaspár tollából. Már a címe is sokatmondó: 

„Megnyugvás a hétköznapok zajából az 
ÉLET szigetén...”  
Rövid részletet emelek ki belıle – emlékeztetıül: 
„... megbízunk egymásban, nincs akadálya az 
ıszinte, problémákat nyíltan kimondó beszélge-
tésnek sem, így tudunk egymásnak segíteni, taná-

csokkal és néha gyakorlatban is. Könnyebb, vidá-
mabb az élet egy megbízható háttérrel. Az 
„imamotor” persze az, ami erıt és gyakorta meg-
oldást is ad... Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy 
igazi közösséggé formálódhattunk, és együtt le-
hetünk olyan társainkkal, akik velünk együtt ke-
resik Jézust és kutatják a Szentírást.” 

Örömeinket számba véve a kézimunka körrıl 
is meg kell emlékeznünk. Ez a kör is bıvült 2015
-ben. E körbe tartozók kezei közül kerültek ki - 
nagyobb részt - az adventi vásárunk termékei is.  

A szorgos munka közben jóíző beszélgetések 
alakulnak ki, melyeknek közösségteremtı, illetve 
építı hatását is tapasztaljuk.  

Elsı célkitőzésünkkel kapcsolatban - sajnos - 
szomorúságaink is vannak: 

A hosszú éveken keresztül mőködı, majd szü-
netelı, középkorúak bibliakörét, valamint a baba-
mama kört nem sikerült újraélesztenünk.  

Az ifjúsági csoport tagjai az év elsı felében 
rendszeresen találkoztak ifióra keretében, míg 
voltak vezetıik két budapesti teológus személyé-
ben. A nyári táborunkban is részt vettek közülük 
néhányan. A két teológus ısszel hatodévesként 
más-más gyülekezetbe került. Ezért, már az elızı 
tanév elejétıl kezdve az ı segítségükkel kerestük 
az utódjukat a budapesti teológusok között. A 
gyülekezet lelkésze kérte az egyik teológiai pro-
fesszor segítségét is. Majd bekapcsolódott a sze-
nior is ebbe a „kutatásba”. A hónapokon át tartó 
próbálkozások azonban nem jártak eredménnyel.  

Ezek az események érlelték meg bennünk azt 
az elhatározást, hogy a gyülekezet további épülé-
se érdekében szükség van egy lelkészi munka-
társra (is): egy beosztott lelkészre.  
A 2015. évre kitőzött, másik misszió cél megva-
lósításának hiányosságai is megerısítettek ebben 
a meglátásban bennünket. A hittanos családokkal 
való kapcsolat kiépítése, mélyítése terén is bısé-
gesen van még tennivalónk. A választhatóan kö-
telezı hittanórára járók és családjaik közül keve-
seket sikerült megmozgatni a kézmőves alkalma-
inkkal, családi karácsonyi ünnepségünkkel, illet-
ve tanévnyitóhoz, -záróhoz kötött családi napja-
inkkal. Holott a tanévzáró családi napunkat 
(2015. június 07.) például az Onézimus Alapít-
vány munkatársainak bábjátéka, énektanítása, já-
tékai igazán színessé tették. A programok mellett, 
sokkal tudatosabban törekednünk kell a szemé-
lyes kapcsolatok kialakítására, hogy Isten szerete-
tét „megízlelhessék” rajtunk keresztül. 

Egyházközségünk eddig is gondoskodott már 
az önkormányzati iskolák fakultatív hittanokta-
tásának megszervezése mellett a városunkban lé-
vı Mindszenty Római Katolikus Iskola reformá-
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tus hittanóráinak megtartásáról is. Ez utóbbi, csak 
maga – gyakorlatilag – egy személyt teljesen i-
génybe vevı feladat. Ennek megoldására egyház-
községünk már hosszú évek óta vallástanárt alkal-
maz. Ezek mellett kellett még megszervezni a hit-
tanoktatást - a négy önkormányzati iskolában re-
formátus hittant választó 1-3., 5-7. osztályo-
soknak, és az Illyés Gyula Gimnázium hetedik és 
nyolcadik osztályainak reformátusai számára. Ne-
hezíti a helyzetünket, hogy nem egyszer ugyanab-
ban az idıben, több iskolában is tanítani kell. En-
nek következtében a 2015/16. tanévben négy sze-
mély tudja biztosítani az összes hittanóra megtar-
tását.  

Nem felejtkezhetünk el arról sem, hogy a kü-
lönbözı generációk tagjainak egymáshoz közele-
dését, gyülekezetünk egészének összeková-
csolódását is munkálnunk kell. Öröm, hogy van 
igény az istentisztelet utáni, teázós kötetlen be-
szélgetésekre (egyelıre havi egy alkalommal). 

Az év jelentıs eseménye, a nyári több-
generációs táborunk közösségépítı hatását már 
évek óta tapasztalhatjuk. A közös programok, já-
tékok közben megismerhetjük egymást, a külön-
bözı generációk tagjai is, felfedezhetjük egymás 
értékeit, erısségeit is. Sokkal jobban ráérezhetünk 
arra, hogy szükségünk van egymásra.    

Gyülekezetünkben a tanítvánnyá tétel egyik 
fontos eszköze a Kereszt-kérdések kurzus. A kur-
zust végzettek közül többen is – felkészítés után – 
konfirmálnak, illetve rendszeres szolgálatot vál-
lalnak. Hála Istennek, 2015-ben is tarthattunk kur-
zust. 

A templom falain kívüli evangéliumhirdetés 
nagyszerő alkalmai a városi adventi gyertyagyújtó 
ünnepségek. Ezeken a többi felekezet igehir-
detıivel, gyülekezeti tagjaival együtt szolgálunk.                                  
A házasság hetében az istentiszteletek is az Isten-
tıl kapott megtartó rend, a házasság értékeire mu-
tattak rá. Meghallgathattuk közösségünk két há-
zaspárjának bizonyságtételét is. A hét egyik esté-
jén irodalmi alkotások hangzottak el a városunk-
ban élı ny. színmővész, Ambrus András tolmá-
csolásában, közben kántorunk, Nyírı Gábor orgo-
namőveket játszott az orgonánkon. 

A hét másik estéjén Szıke Etelka és férje Atti-
la ref. lelkészek, családterapeuták tartottak filmes 
elıadást. 

A közösségépítés hatékony eszközének bizo-
nyulnak a gyülekezeti autóbuszos kirándulások. 
2015-ben két ilyen megmozdulásra is sor került 
(máj.16. Veszprém, szept. 26. Gyır).      

A Kamaraerdei Idısek Otthonában az isten-
tiszteletek, szobai úrvacsorai szolgálatok mellett 

tavasszal és ısszel evangélizációs sorozatokat is 
tartottunk.  
İsszel a Károli Gáspár Református Egyetem 

Hittudományi Karának két negyedéves hallgatója, 
Nógrádiné Kovács Alexandra és Jani Lívia töltött 
el két-két hetet gyülekezeti gyakorlaton közös-
ségünkben.  

Gyülekezetünk szeretne új templomot építeni, 
a meglévı épületünkhöz kapcsolva. Közösségünk 
tagja, Elekes László tervezı-építész évekkel ez-
elıtt már készített terv-vázlatot, amely azóta több-
ször is módosult. A helyben történı építkezés kö-
vetkeztében gyakorlatilag udvarunk nem marad-
na. Ezért városunk vezetıségével tárgyaltunk – 
két körben is – új építési telek lehetıségérıl. 
Mindkettı eredménye ugyanaz volt: a városban 
nincs templomépítésre alkalmas telek. Menet köz-
ben felmerült a kis energiaigényő templom építé-
sének gondolata is. Az új építkezésekre vonatko-
zó, ez irányú, újabb szabályok pedig még inkább 
ebbe az irányba terelték a figyelmünket. Ugyan-
akkor ez az új koncepció szakmai jellegő nézetel-
téréseket, vitákat is gerjesztett közöttünk. Tudjuk: 
Isten oda küld áldást, ahol a testvérek egyetértés-
ben, Neki engedelmeskedve élnek. Ezért az egyet-
értésért imádkozunk és ezen fáradozunk. A test-
véreket is kérjük, hordozzák imádságban, figyel-
jünk együtt Urunk vezetésére, hogy valóban az İ 
akaratának lehessünk hőséges munkálói! 

Az elmúlt esztendıben, gyülekezetünkben 11 
keresztelés volt. Házasságkötésére Isten áldását 4 
pár kérte. Vigasztalásul 45 temetésen hirdettük 
Isten Igéjét.  

Köszönöm közvetlen munkatársaimnak: hitok-
tatóinknak, gondnokunknak, a presbitériumnak, 
orgonistáinknak, gyermek- és ifjúsági munkása-
inknak, pénztárosunknak, technikusunknak, irat-
terjesztınknek, a gyülekezeti tábor szervezıinek 
segítségét, hőségét és szolgálatát. Istennek hálát 
adva köszönjük a rendszeres és alkalmi szol-
gálatokat és adományokat gyülekezetünk minden 
tagjának, akik sokat segítettek imádságokkal, lá-
togatásokkal, takarítással, szeretetszolgálati mun-
kákban, úrasztali jegyek adományozásával, mő-
szaki és javítási munkák elvégzésével, hírlevelek 
létrejöttében, vásárlásokkal, természetbeni ado-
mányokkal (pl. süteményekkel)… 

Bocsánatot kérek mulasztásainkért, hibáinkért, 
és ha véletlenül vagy félreértésbıl valakit akara-
tunk ellenére megbántottunk volna! 

 

Minden kedves Testvéremnek áldott húsvétot 
kívánok! 

Petıné Püski Ilona 
lelkipásztor 
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„ Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak 
annak építıi.” Zsolt. 27:1. 

2010. évben bízott meg minket gyülekezetünk 
vezetısége a diakóniában végzendı szolgálatunk-
kal. 2010. óta minden évben megrendezzük az idı-
sek karácsonyi és húsvéti ünnepségét, ahová azo-
kat a testvéreket hozzuk el, akik egyébként már 
nem tudnak istentiszteletre jönni. Ekkor úrvacsorai 
közösségben is együtt vagyunk. Az istentiszteletet 
szeretetvendégség követi, amelynek házi gazdája a 
nyugdíjas kör. Idıs testvéreink igénylik az együtt-
létet, és mindig jól érzik magukat. 

Ezen kívül közösségünk néhány, autóval ren-
delkezı tagja rendszeresen is lehetıvé teszi ne-
hezen mozgó testvéreknek az istentiszteleteken, 
egyéb alkalmakon való részvételt. 

Az otthonukban élı öregeken, betegeken kívül, 
az idısek otthonában lakókkal, illetve kórházban 
tartózkodókkal is igyekszünk a kapcsolatot tartani, 
szükség szerint segíteni nekik.  

Egyik idıs testvérünk jelezte, hogy volt látoga-

tóban pár évvel ezelıtt a Magyarországi  Evan-
géliumi Testvérközösség kamaraerdei Idısek Ott-
honában, ami nagyon megtetszett neki, és kérte, 
érdeklıdjük meg, hogyan kerülhetne be oda. Ké-
résére eljártunk a otthonban, ahol azt az infor-
mációt adták, hogy van esélye az otthonba való 
bekerülésre. Ez volt 2015. kora tavaszán, és 2015. 
december 16-án valóra vált. Azóta többször láto-
gattuk és nagyon boldog, köszöni az Úrnak, hogy 
ilyen jó helyre kerülhetett az élete utolsó idejében. 

Egyik nıtestvérünk részére fát győjtöttünk és 
szállítottunk a gyülekezet szolgáló testvéreivel kö-
zösen. A Pro Ecclesia Alapítvány adományából és 
a diakóniai perselyben győjtött pénzbıl az egyik 
testvérünknek télire 2 m3 tőzifát vásároltunk és 
szállíttattunk. 

A Budaörsi Családsegítıvel tartjuk a kapcso-
latot több testvérünk ügyében is. 

A szeretetszolgálat nevében kérjük a testvé-
reket, hogy idınként a diakóniai perselybe is te-
gyenek adományt. 

Diakóniai munkák a gyülekezetünkben 2015-ben 

A diakónia szolgálattevıi  

Hány nyelven beszélünk a gyülekezetben? 

„Ahány nyelvet tudsz, annyi ember vagy” 
tartja a mondás. A nyelvek ismerete lehetıvé teszi 
számunkra, hogy különbözı kultúrákat jobban 
megismerhessünk, de nem kell ahhoz elhagyni ma 
már az országot valakinek, hogy a munkájához 
elengedhetetlenül szüksége legyen valamilyen ide-
gen nyelvre. 

Nem készítettem a gyülekezetünkben felmérést 
ezzel kapcsolatban, de bizonyára a nyelvtanáraink 
mellett több gyülekezeti testvérünk bír valamilyen 
idegen nyelvvel. Természetesen most nem a 
nyelvtudás fontosságáról szeretnék írni, hanem 
sokkal inkább arról, hogy ugyanazt a nyelvet hasz-
náljuk-e a gyülekezetünkben és értjük-e egymás 
beszédét? 

Miért is teszem fel ezt a kérdést? Mielıtt erre 
válaszolnék, hadd idézzek egy szakaszt a Bibliá-

ból, mégpedig az 1Móz. 11:1-7 verseit. 

Bábel tornya 

„Az egész földnek egy nyelve és egyféle be-
széde volt. 

Amikor útnak indultak keletrıl, Sineár földjén 
egy völgyre találtak, és ott letelepedtek.  

Azt mondták egymásnak: Gyertek, vessünk 
téglát, és égessük ki jól! És a tégla lett az építıkö-
vük, a földi szurok pedig a habarcsuk.  

Azután ezt mondták: Gyertek, építsünk ma-
gunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig 
érjen; és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne 
széledjünk az egész föld színén!  

Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és 
tornyot, amelyet az emberek építettek.  

Akkor ezt mondta az Úr: Most még egy nép ez, 
és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kez-
dete annak, amit tenni akarnak. És most semmi 
sem gátolja ıket, hogy véghezvigyék mindazt, 
amit elterveznek.  

Gyerünk, menjünk le, és zavarjuk ott össze a 
nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét!” 

A feltett kérdésre adandó választ egy másik 
kérdés feltevésével kezdeném. Vajon egy nyelven 
beszélünk-e és ez a nyelv azonos-e az 1. vers 
szerinti nyelvvel. Az elsı idıkben egy nyelv és 
egyféle beszéd volt, az emberek értették egymást, 
Istent azonban kizárták az életükbıl. Maguknak 
akarnak - Isten nélkül - várost és tornyot építeni, 
és maguknak kívánnak ezzel halhatatlan nevet és 
örök emléket szerezni. Az embert féltın szeretı 
Isten látja, hogy itt valami nem jó kezdıdik el az 
emberiség életében, ezért megállítja ıket. 

Sokszor érzem magam úgy a gyülekezetünk-
ben mostanában, hogy egy vagyok a Bábel tornyát 
építı munkások közül és nem értem a többi mun-
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kást, de a többi munkatársam sem érti egymást 
annak ellenére, hogy valamennyien ékes magyar 
nyelven szólunk. 

Milyen is a mi nyelvünk és a mi beszédünk 
a gyülekezetünkben?  

Itt kell beszélnem arról a jelenségrıl, ami miatt 
az elızı gondolatokat leírtam. Ez pedig nem más, 
mint a templom építésünk ügye, amit úgy gondo-
lom sokan tekintünk szívügyünknek. Napjainkban 
többen és jogosan teszik fel azt a kérdést a gyüle-
kezetbıl a presbiter testvéreknek és köztük nekem 
is, hogy mikor kezdjük már építeni az új templo-
munkat? 

Erre én csak azt a választ tudom adni, hogy 
akkor, ha ebben a témában is egy nyelven beszé-
lünk valamennyien. A türelmetlen magatartás sem 
a közös nyelvet támogatja, mint ahogy a különbö-
zı építészeti technológiák versengése, kizáróla-
gosságainak hirdetése sem. 

Természetesen nagyon fontos a párbeszéd, ar-
ról hogy milyen legyen az új templomunk, de ha a 
beszédünk egymás számára nem érthetı, akkor az 
azt is jelenti, hogy nem ugyanazon a közös nyel-
ven beszélünk. 

Ebbıl következik a válasz arra a kérdésre, 
hogy mikor kezdjük el építeni a templomunkat. 
Akkor kedves budaörsi testvéreim, ha az egész 
gyülekezet egy közös nyelven beszél, ami nem 
lehet más, mint a mi mennyei Atyánk nyelve és 
beszéde. 

Csak akkor mondhatjuk, hogy bölcsen tudunk 
tervezıt választani, csak akkor tudunk választ adni 
az anyagi kérdéseinkre, úgymint mennyit bír a 

gyülekezet, honnan lesz a szükséges további jelen-
tıs anyagi forrás? 

Amint ez a közös nyelv és egységes beszéd 
jelen lesz a gyülekezetünkben, akkor kiadhatjuk a 
megbízást a tervezınek, majd elkezdıdhet az elsı 
kapavágás, mert ekkor már a mi Urunk nyelvén 
beszélünk, és nem mi okoskodunk. 

Tehát milyen nyelv és beszéd kívánatos a 
gyülekezetünkben? 

Bizonyára tudjuk, hogy a Bábel tornyánál tör-
téntek ellenkezıje játszódott le pünkösdkor, ami-
kor a Szentlélekkel megtelve a különbözı nyelve-
ken szólók megértették egymást (Amikor ez a zú-
gás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, 
mert mindenki a maga nyelvén hallotta ıket be-
szélni. ApCsel 2,6) 

Úgy gondolom, hogy számunkra is itt a megol-
dás az egy nyelven való beszédre. Engedjük a 
Szentlélek munkáját bennünk és így ebben a ne-
héz kérdésben is megértjük egymást, még akkor 
is, „ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is 
szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, 
mint a zengı érc vagy pengı cimbalom”.  

Szóljunk tehát a mi Urunktól kapott szeretet 
nyelvén és ekkor hiszem, hogy épülni fog a gyüle-
kezetünk lelki temploma, és készek leszünk a mi 
Urunk akarata szerinti földi templomunk megépí-
tésére is. 

A mi Urunk adjon ehhez erıt, hitet és szerete-
tet, ezt kívánom a gyülekezetünk minden tagjának 
2016. húsvétján! 

Varga András  
gyülekezeti gondnok  

A Pro Ecclesia Alapítvány a Budaörsi Refor-
mátus Egyházközséget támogató alapítvány. Mint 
ilyen szervezetnek - az Alapító Okiratban lefekte-
tetteknek megfelelıen, és a közhasznú alapítvá-
nyokról szóló törvénnyel összhangban - fı tevé-
kenységi területe a családsegítés, idıskorúak gon-
dozása és a fiatalok közötti hitéleti tevékenység 
támogatása. 

Arról szeretnénk ezúton tájékoztatni a gyüle-
kezetet, hogy ennek a célnak az érdekében mit és 
milyen eredménnyel tettünk 2015-ben. 

Az alapítványunk bevételekhez pályázati pén-
zek odaítélése útján, adományi befizetésekkel és a 
személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 
juthat.  

Az elmúlt évekhez hasonlóan alapítványunk a 

tavalyi évben is pályázatot nyújtott be a Budaörsi 
Önkormányzathoz gyülekezeti csendeshét támo-
gatására, zenei hangversenyek szervezésére, hitok-
tatásra, és a mőködési költségek fedezésére. A 
gazdasági nehézségek miatt az Önkormányzat tá-
mogatási célra fordítható pénzmennyisége összes-
ségében csökkent, ezért a mi alapítványunk támo-
gatására – az elmúlt évekhez képest – kisebb ösz-
szeget tudott nyújtani. 

Az odaítélt, és megkapott összeget csak erre a 
célra szabad fordítani, errıl az Önkormányzat felé 
el kell számolni, amit ez év elején a programok 
részletes ismertetésével, számlamásolatokkal meg 
is tettünk. 

Az elmúlt évben csendeshetünket Nagybör-
zsönyben, a Malomkert Panzióban tartottuk. 

Az árak emelkedése, az általános anyagi ne-

Segítsen, hogy segíthessünk! 
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hézségek miatt úgy döntöttünk, hogy 2015-ben 
minden táborozó részvételi díját, és ezen túl min-
den 10 év alatti gyermek részvételét támogatjuk. 2 
fı teljes egészében, és 3 fı fele részben ingyene-
sen jöhetett szociális rászorultság okán.  

Budaörs zenei kínálatát több nyilvános, ingye-
nes zenei programmal színesítette gyülekezetünk.  

2015. december 20-án adventi hangversenyre 
került sor. Róbert György blockflötén, Szabó Ist-
ván lanton, Hugauf Sára blockflötén régi magyar 
kódexek dallamait, Dowland, Vallet, Corelli, Vi-
valdi, Telemann mőveket adtak elı. 

2016. január 24-én újévi hangversenyt szer-
veztünk a református templomban. A koncerten 
barokk és romantikus zenemővek szólaltak meg. 
Az elıadók: K. Tamás Judit – fuvola, Ulicska Sá-
ra – fuvola, Nyírı Gábor – orgona. 

A fellépı mővészek tiszteletdíját, apróbb aján-
dékokat fedezte a kapott támogatás.   

Az itt részletezett zenei programok letölthetık 
és meghallgathatók a Budaörsi Református Egy-
házközség honlapjáról, www.refbudaors.hu. 

Év végén a jól teljesítı hittanos gyerekek juta-
lomkönyveket kaptak ajándékba. A támogatásul 
kapott pénzbıl fedeztük ezeknek a könyveknek a 
beszerzését, az apró karácsonyi ajándékokat, vala-
mint az oktató munkához év közben felhasznált 
könyvek, segédanyagok vásárlását.  

2015-ben is kaptunk támogatást a mőködési 
költségeink fedezésére. Ezt az összeget a könyve-
lési díj egy részének fedezésére használtuk. 

Az adományokból, személyi jövedelemadó 1%
-ából befolyt összegeket az alapítvány alapító ok-
iratában leírt célokra, családsegítésre, idısgondo-
zásra, fiatalok közötti hitéleti tevékenység elısegí-
tésére fordíthatjuk. A kapott összeget egy éven 
belül el kell költeni, és errıl a NAV felé kell el-

számolni. Mindezeknek megfelelıen az elmúlt 
évben a következı karitatív jellegő tevékenysége-
ket végeztük: 

• A családi napok, tanévzáró és tanévkezdı isten-
tiszteletek utáni szeretetvendégség anyagi ter-
heinek egy részét vállaltuk  

• A tél beállta elıtt tüzelıt vásároltunk két idıs, 
beteg testvérünknek, akiknek szőkös anyagi 
lehetıségei miatt ez nagy segítséget jelentett. 

• Mostanra már hagyománnyá vált, hogy kará-
csony elıtt szeretetcsomagot juttatunk el a rá-
szoruló családoknak, testvéreknek. Így történt 
ez tavaly is, amikor 11 család kapott ily módon 
élelmiszercsomagot, vagy vásárlási utalványt. 

• Nehéz anyagi helyzetbe került testvérünk terhe-
it igyekeztünk csökkenteni. 

• Kántoraink áldozatos, önzetlen munkáját igye-
keztünk meghálálni. 

• A gyülekezet idıs, nyugdíjas testvérei részére 
vitamint vásároltunk. 

Köszönjük mindazoknak, akik önzetlen adomá-
nyaikkal, befizetéseikkel mindezt lehetıvé tették. 

Ha valakit szeretné megtekinteni a befizetések, 
kifizetések részletes elszámolását, a kuratórium 
szívesen áll rendelkezésére. 

Amennyiben módjuk van rá, kérjük, hogy eb-
ben az évben is segítsék adományaikkal, személyi 
jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával alapít-
ványunkat, és ezen keresztül a Budaörsi Reformá-
tus Egyházközséget. 

A Pro Ecclesia Alapítvány 
számlaszáma: 11742173-20011765 

és adószáma: 19182315-1-13 

 Köszönettel:  
Pro Ecclesia Alapítvány Kuratóriuma  

FELTÁMADÁS SÜTI 

Húsvét alkalmával elıdeink annak örültek-
ahogyan talán ma is sokan, hogy a böjt után végre 
ehetnek húst (innen ered a név: hús vétele). Pedig 
az igazi Húsvét nem errıl szól. 

Ez a süti segít megérteni, átélni kicsiknek és 
nagyoknak is, hogy mi is ennek az ünnepnek a lé-
nyege. 

Hozzávalók: 
- 150 g dió 
- 3 tojásfehérje 
- 1 teáskanál ecet 
- csipetnyi só 
- 200 g cukor 

Még szükséges: 
- egy fakanál  
- egy erıs kis zacskó 
- egy keverıtál 
- habverı 
- Biblia 
Elkészítés: 

1. Kapcsold be a sütıt 180 fokra. 

2. A diót tedd a zacskóba és egy húsklopfoló 
segítségével törd apró darabokra. 

Keresd ki a Bibliából János evangélium 19,1-3 
verseit. Itt arról olvasunk, hogy Jézust megverték 
a római katonák, miután letartóztatták. 

Gyerekoldal 
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3. Vedd kézbe az ecetet, szagold meg, majd 
tegyél 1 teáskanállal a keverıtálba. 

Olvasd el a Bibliából János evangéliuma 19,28
-30 verseit. Amikor az Úr Jézus megszomjazott a 
kereszten, ecetet adtak neki. 

4. Öntsd a tojásfehérjét az ecethez. (ha nem 
tudod különválasztani a sárgájától, kérj segítsé-
get). 

A tojás az új életet jelképezi, hiszen ebbıl kel 
ki a kis csirke. 

János evangéliuma 10,10-11-ben olvashatjuk, 
hogy Jézus odaadta életét, hogy nekünk új életünk 
legyen. 

5. Most a só következik, tegyél egy csipetnyit 
a tálba, majd olvasd el Lukács evangéliuma 2,27 
versét. A könnyeink is sósak. Bizony Jézus kö-
vetıi sírtak, amikor Mesterüket a kereszten lát-
ták. 

6. Eddig a tál tartalma nem túl étvágygerjesz-
tı. Add hozzá a cukrot. 

A Zsoltárok 34,8-at és János evangéliuma 3,16
-ot olvassuk el. A történet édes része az, hogy Jé-
zus meghalt értünk, mert szeretett bennünket. Ha-
lálával nyitotta meg elıttünk a menny kapuját. İ 
azt akarja, hogy megismerjük, és hozzá tartoz-
zunk. 

7. A habverıvel 12-15 percig keverd a tál tar-
talmát, amíg össze nem áll. Nem is olyan könnyő 
munka ez. Ha elfáradt a kezed, kérj segítséget, fel-
váltva keverjétek. 

Olvasd el Ézsaiás 1,18-at és János evangéliu-
ma 3,13-at. A fehér szín a tisztaságot jelképezi. 
Isten látja bőneinket, és Jézus által tisztít meg. 

8. Óvatosan keverd hozzá az összetört diót, és 
rakjál belıle kis halmot a sütıpapírral kibélelt tep-
sibe. 

Biblia: Máté evangéliuma 27,57-60. Minden 
kis halom Jézus sziklasírját jelképezi. 

9. Tedd a tepsit az elımelegített sütıbe, csukd 
be az ajtót, és 10 perc múlva kapcsold le a sütıt! 

Amíg le nem telik az idı, ragassz egy darab 
ragasztószalagot a sütıre, amellyel „lepecsétel-
heted” a sírt. Figyelj, nehogy megégessen a sütı 
ajtaja! 

Máté evangéliuma 27,65-66 részében azt ol-
vashatjuk, hogy Jézus sírját is lepecsételték. 

10. Most kis ideig várnod kell. Ha azon szo-
morkodsz, hogy még nem kóstolhatod meg a 
sütit, gondolj arra, hogy Jézus követıi is na-
gyon szomorúak voltak, amikor a sír bezárult, 
a teste pedig bent maradt. 

11. Fél óra elteltével kinyithatod a sütıt, és 
óvatosan tálcára szedheted a sütiket. A kis halmok 
felszíne repedezett lesz, és amikor kettétöröd, be-
lül üregesnek találod majd. 

Olvasd el Máté evangéliuma 28,1-9 versét, és 
megtudhatod, hogy Jézus követıi csodálkoztak, 
hogy a lepecsételt sír nyitva van, és teljesen üres. 

 

ÁLDOTT FELTÁMADÁSI ÜNNEPET KÍVÁNOK! 

2015. nov. 28. - ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS: A városi adventi koszorú elsı gyertyájának 
meggyújtásánál lelkészasszonyunk szolgált, és gyerekeink a harmadik adventi szombaton szavaltak.  

Képes visszatekintés az elmúlt hónapok eseményeire:  
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November 29.: ADVENT 1. VASÁRNAPján az istentiszteleten gyermekeink szolgáltak. 

KARÁCSONYI VÁSÁR az egyháztagok kézmőves termékeibıl. 

December 12.: Gyermekeink KÉZMŐVES FOGLALKOZÁSa. 
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December 15.: IDİS TESTVÉREK úrvacsorás istentisztelete és szeretetvendégsége. 

 
December 20.: Az ADVENTI 
HANGVERSENYen Róbert György 
blockflıtén, Szabó István lanton és 
Hugauf Sára blockflıtén játszott. 

December 24.: CSALÁDI KARÁCSONY gyermekeink szolgálatával. 

 
2016. Január 18-22.: 
ÖKUMENIKUS IMAHÉT, mot-
tója: „Hirdessétek Isten nagy tet-
teit” (Péter apostol nyomán). 
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Az imahetet az 
evangélikus    
egyházközség      
gyülekezeti       
házában           
szeretetvendégség 
zárta. 

Kedves Testvérünk! 
 
Idén is várunk csendeshetünkre, ahol lelki feltöltı-

désen túl szabadidıs programokkal, kötetlen beszél-
getésekkel, testvéri közösségben tölthetnek el egy 
hetet kicsik és nagyok.  

 
Idıpont:   
2016. július 10. vasárnap - 16. szombat 
Helyszín:   
Nagybörzsöny, Malomkert Panzió  
http://www.borzsonyhotel.hu/ 

Csendesheti elızetes 

 
Gligor Attila és 
Rindt Ferenc fotói  

 
Január 24.: ÚJÉVI HANGVERSENY  Nyírı Gábor orgona-, K. Tamás Judit és Ulicska Sára, fuvolajá-
tékával. A hangversenyt rövid áhítat vezette be.  

 
Február 12.: HÁZASSÁG HETE 
alkalmából Szıke Attila és Etelka 
református lelkészek szolgáltak. 
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Felhívás 
 

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

 
Vasárnap 10.00 óra Istentisztelet 

   Pici gyermekekkel a baba-szobában lehet hallgatni.  

 10.00 óra Gyermek-istentiszteletek két csoportban 

Kedd 14.30 óra Istentisztelet a Kamaraerdei Idısek Otthonában (kéthetente) 

Szerda 9.00 óra Nyugdíjasok köre 

Szerda 18.00 óra Kurzus II. 

Csütörtök 18.00 óra Biliaóra 

Minden hónap második vasárnapján istentisztelet után imaóra 

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 

 

 
Kérésre beteg illetve idıs testvéreinknek az úrvacsorai jegyeket házhoz visszük. 

Március 23-24.  18.00 óra  Bőnbánati istentiszteletek 

Március 25. Nagypéntek 10.00 óra     Istentisztelet, passió 

Március 27. Húsvétvasárnap 10.00 óra     Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

Március 28. Húsvéthétfı 10.00 óra     Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

Március 25. Nagypéntek 18.00 óra     Bőnbánati istentisztelet 


