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A nógató lélek
Pünkösd ünnepe talán a legmegfoghatatlanabb. Tudunk tűznyelvekről, tudunk nyelvek megértéséről, megannyi érthetetlen kép és csoda. A Szent Lélek ünnepén érdemes egy kicsit elgondolkodnunk azon, ki is a
Szent Lélek? Hogy is van ez a megtanult igazság: Isten egy lényeg, három személy. Ezekről a kérdésekről
beszélgetett Dr. Bogárdi Szabó István püspökkel, a
zsinat lelkészi elnökével Fekete Ágnes, református
lelkipásztor, a Kossuth Rádió Református félóra című
műsorának szerkesztője.
Bogárdi Szabó István: Nem véletlenül küzdöttek
annyit az egyházatyák az óegyház idején a Szentháromság megértéséért. Van, amikor úgy érzi egy-egy
keresztyén közösség élményük, tapasztalatuk nyomán,
hogy most éppen a Szentháromság első személyének a
korszaka, „Atya-korszak” van. Ilyenkor fölültetik Őt a
mennyei trónusra, egy kicsi „kis Fiú” ott van alatta, a
Szentlélek pedig galambformában hátul bujdokol. Néha „Fiú-korszak”-ot látnak az emberek, amikor csak a
Megfeszítettel foglalkoznak, a feltámadottal soha.
Most lehet, hogy valakinek úgy tűnhet, hogy éppen
egy Szentlélek-korszak jön, de ez nem isteni látásként
Szentlélek-korszak, ez csak a mi tapasztalati vagy
gondolatvilágunkban lehet az.
Talán azért látják így sokan, mert az isteni élményekre várnak?
BSzI: Miért ne lehetne az Atyával kapcsolatban
élménye az embernek? Tessék megnézni a teremtett
világot! Szinte extázisba lehet jönni a természet szépségén! A XII. században egy Joachim del Fiore nevű
kalabriai szerzetes (1135-1202) írt egy prófétás könyvet, és ő fogalmazta meg ezt. Úgy állította be, hogy
Krisztusig volt egy Atya-korszak, azután jött egy Fiúkorszak, és jövendölgetett, hogy talán a XV. században majd jönni fog a Szentlélek korszak. Majd utána,
amikor a Lélek is elvégezte a magáét, akkor eljön a
teljesség. Ez tévedés volt.
A régi egyházatyák úgy mondták, hogy a Szentháromság személyei között perikorézis van, azaz áthajol
az egyik munkája a másikba, és munkálja így a Szentháromság az ember üdvösségét, a világ fenntartását, és
az Isten országa eljövetelét. Vannak természetesen
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hangsúlyok, különbségek is.
A Szentháromság dolga elméleti kérdés. Mindig
próbálták képekkel közel hozni.
BSzI: Ennek a titoknak a megértéséhez úgy juthatunk el, ha átmegyünk egy nagyon alacsony ajtón. Le
kell térdelni és alázatosan átmenni, mert sem az
eszünk, sem a szívünk nem tudja fölfogni az isteni
véghetetlenséget. Megmondták ezt a régiek is: a véges
nem tudja a véghetetlent fölfogni.
Maradjunk a képeknél! Háromszög. Egy geometriai
ábra, amely talán segít megérteni a Szentháromság
személyeinek egymáshoz való viszonyát. Augustinus
hozta a legtöbb képet, de minden esetben ő maga hozzáfűzi, hogy ezek csak képek, olyanok, mint amikor
kívülről benézünk egy ragyogó, kivilágított terembe,
elkáprázódik a szemünk, mert kívülről a sötétből nézünk be. Valamit látunk, valamit sejtünk. Ahogy a
régiek mondták, most teológia van, most magyaráznunk kell, gondolkodnunk kell, értelmezni kell, töprengeni kell. Jórészt egyébként a saját megértésünket
magyarázzuk, és ez a teológia igazi feladata. Az üdvösségben már nem lesznek ilyen kérdések, ott majd
dicsőítjük a Szentháromságistent a maga teljességében.
Ha valaki bejönne az utcáról és megkérdezné, kicsoda a Szentlélek, mit válaszolhatnánk neki?
BSzI: Lélek Krisztusról beszél. Szokták használni
azt a szót, hogy élménykeresztyénség. Az ún. élménykeresztyének jelentős része lemondani látszik arról,
hogy Krisztus ismerete felől ismerje meg Istent. Ők
rögtön utaznak a szív felé. Kálvinnak van egy megdöbbentő mondata Mária énekéről: Máriának először
az értelmével kellett megértenie az Isteni kinyilatkoztatás nagyságát, hogy aztán felgyulladjon szívbeli bizalma, és az egy megerősített, és megalapozott bizalom legyen. Ezzel Kálvin megjelöli azt az irányt,
hogy a lélek ugyan nem az ész, de a léleknek van egy
elmét megvilágító, gondolatot átrendező, helyes
irányba állító munkája az ember életében.
Egyébként ki a Lélek? Aki által fennáll a világegyetem. Ki a Lélek? Aki lebeg a vizek fölött, a káosz
fölött, és a zűrzavarban rendet csinál. Ki a Lélek?
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Aki fölállítja az összerogyott embert és elindítja. Ki a
Lélek? Aki meggyógyítja a beteget. Ki a Lélek? Aki
megmondja a szívünkbe, hogy mit imádkozzunk,
hogy jól imádkozzunk. Ki a Lélek? Aki kiált helyettünk is, ha már elfogyott a szavunk. Ki a Lélek? Augustinus azt mondja: Az Atya a szeretet, a Fiú az,
akit az Atya szeret, akkor a kettő között a Lélek maga a szeretet. Ő a Lélek. Nem szellem, nem elvonatkoztatás, nem isteni intellektus, nem konvertálható
világerő vagy kozmikus hatalom, hanem személy.
Nagyon nehéz ma megértenünk azt, hogy személy,
mert azt értjük alatta, hogy individuum.
BSzI: Nem. Ez végzetes szócsere. A személy szót
Tertullianus egyházatya vezette be a nyugati gondolkodásba a latin persona szóval. Nem individuumot
jelent. Az elkülönült, önmagában megálló valaki. A
szó eredeti jelentése az, hogy szerep, de a legjobb
értelemben. Szerep csak ott van, ahol van egy másik
ember.
Akinek játssza a szerepet?
BSzI: Nem akinek játssza, hanem akivel kapcsolatban van. Nem pusztán játékról van szó: Én, mint
individuum lehetek önmagamban, és nem kell hozzá
senki más.
A személy feltétlenül egy közösség része.
BSzI: Igen. A Szentháromság személyei közösségben vannak. Terhes szó a persona, mert ez a régi
római színházban az álarcot jelentette. Ha lefelé állt

az álarc szája, akkor szomorú szerep volt, ha mosolygott akkor komikus szerep volt. Jobb híján azonban
ezt a szót használta Tertullianus egyházatya. Azt a
létrelációt vagy létezés viszonyt jelenti a személy
szó, amit mindig csak a másikkal való viszonyban
tud az ember megérteni.
Kálvint a Szentlélek teológusának szokták mondani. Miért volt számára ez a kérdés annyira fontos?
BSzI: Kálvin elkezdte olvasni a Bibliát, tüzetesen,
alaposan magyarázta, és nagy csodálkozással állapította meg azt, hogy nincs igaza Joachim del Fiorenek. Látta azt is, hogy nincs igaza a saját kora rajongóinak sem, akik azt mondták, hogy lehelt egyet a
Lélek pünkösdkor és aztán ezerötszáz évig pihent, de
most megint fújt egyet. A Lélek a teremtéstől kezdve
mindig, mindenütt ott van. De sohasem élhetett az
Isten népe rend, külsőséges megnyilvánulási formák
nélkül. Fölmegy a lelkipásztor a szószékre. Emberi
szavak. Kinyitjuk a Szentírást, betűk vannak benne.
Hogyan lesz ebből élet? Úgy, hogy a Lélek a szívünkben bizonyságot tesz. Ha ez elmarad, akkor a
szó szó marad, a prédikáció egy szép retorikai teljesítmény lesz, a bizonyságtétel egy személyes vallomássá változik, nem ér el a másik szívéig. A Lélek a
nagy közvetítő. Maga Isten tuszkol engem oda a
Szentlélek erejében pártfogóként - a saját kegyelmi,
királyi széke elé.

Forrás: parokia.hu - 2015. május 24., vasárnap

Ünnepelünk – 70 éves a gyülekezetünk
Isten kegyelméből ebben az évben ünnepelhetjük gyülekezetünk önállóvá válásának 7O-ik
évfordulóját. Az őszi hálaadó ünnepi istentisztelet mellett két gyülekezeti napot terveztünk, tavaszra az egyiket, őszre a másikat.
Gyülekezetünk vezetői, presbiterei, úgy döntöttek, hogy a gyülekezeti napokra a korábban itt
szolgáló (és még élő) lelkészeket kérik fel szolgálatra.
Az első, 2o18. április 15-én lett megtartva.
Isten üzenetét Berkesi Gábor nagytiszteletű úr
hirdette. Ő 1982-1993 között pásztorolta a gyülekezetet, majd 1993-ban a Budapesti-Pozsonyi
úti gyülekezet hívta meg vezető lelkésznek. Tíz
évig, Istentől kapott alázatban, szeretetben tanított, segített minket gyülekezeti tagokat, hogy
Isten szeretetét, kegyelmét minél többen elfogadhassuk.
Most sem tett mást, mint Isten üzenetét hozta
el közénk. Alapige a János evangéliuma 21,1-14,
melyből a 6. verset emelte ki, melyben Jézus ezt
mondja nekik: „Vessétek ki a hálót a hajó jobb
oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni
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már nem tudták a rengeteg hal miatt.”
A halászok egész éjjel halásztak, de semmi sem
akadt a hálójukba. Nagy tudású halászok voltak
tudták, hogy emberileg hiába vetik ki a hálót, az
üres marad. De Jézus Krisztus parancsára mégis
megteszik, és az eredmény, szakadozik a háló.
Ez az üzenet nagyon nekünk szól, hisz mi is sokszor nagy szakértelemmel tesszük a dolgainkat,
eredménytelenül. Talán már mindent feladva, nincs tovább mondjuk, csak egyről feledkezünk el, jobb esetben később jut eszünkbe, hogy
nekünk nem kell erőlködnünk, csak kérnünk kell
és figyelnünk a mi Megváltókra, Jézus Krisztusra. Neki minden lehetséges! Ő az, akinek a hálója mindig tele van. Tele van örömmel, szeretettel, drága áron vett, ingyen felkínált kegyelemmel.
Igen, a hálóban lehetnek bajok, betegségek,
talán magány stb. de ezek még közelebb visznek
Istenhez, közelében lehetünk, családjába tartozhatunk.
Hogy milyen Isten családjában lenni, Isten
családjába tartozni? Az egyik legcsodálatosabb
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dolog! Együtt lenni a testvérekkel, együtt lenni
örömben, együtt lenni bánatban, a teher cipelésében, és legfőképpen együtt a mi Urunk Jézus
Krisztussal, a mi Megváltónkkal. Ő mindnyájunkért szenvedett, mindenkinek adja ingyen kegyelmét. Bárki mehet hozzá, Ő senkit sem küld
el! Ebben az otthonban, családban sok a hely.
Jézus azt mondja: „Az én Atyám házában sok
lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” János ev.14, 2-3.
Jézus Krisztus megígérte, helyet készít Neked
és nekem!
Nincs üres háló, Isten hálója mindig tele van,
Urunk üzenete az, hogy merjük kivetni a hálót,

akkor is, ha mi üresnek látjuk.
Az elgondolkodtató üzenet után együtt ebédelhettünk, elmélkedhettünk és hálát adhatunk a mi
Urunk Istenünknek.
Az elfogyasztott finom ebéd után együtt beszélhettünk egy nagyon fontos dologról, hogy hogyan lehet a fiatalokhoz közel vinni az evangéliumot, hogyan hordozzuk életünkkel a családban,
társaságban, utcán egyaránt. Hogyan lehet őket
Isten közelébe vinni. Ebben nagy segítségünkre
volt Berkesi Gábor Nagytiszteletű Úr, aki a Baár
-Madas Református Gimnázium vallástanáraként
is az evangélium hordozója.
Kedves Testvérek, kérjük Isten áldását és vigyük a megtérés örömüzenetét.
Áldás Békesség!
Halasi Józsefné, Gizike

Túrmezei Erzsébet:
CSAK EGYET, URAM!
Ne gazdagságot!

Árvízi hajós:

Szebb szűkösen és
szebb kegyelemből!

evezni bűnök,
nyomorok, könnyek

Ne hosszú létet.

zavaros szennyén

Egyetlen perc is

életet mentve,

éveket érhet,
ha Te megáldod.

elmerülőknek
kereszt kegyelme

Csak egyet, egyet!

titkát jelentve.

Csak égő szívet!

És ha közönynek

Csak égi lángot!

hidege ér is
fagyos dermesztőn,

Pünkösdi szívet.
Úgy dobog az, mint
pergő dobok, ha
riadót vernek.
Töri a zárat:
ki a viharba,

mégis lobogni,
mégis elégni
mennyei lánggal:
életet nyerőn,
életet vesztőn,
Pünkösdi szívet!

úttalan útnak,
dühös tengernek!

Pünkösdi szívet!

Szíveket nyerni,

Felér az, Uram,

világot venni,
minden bálványnak

garmada kinccsel,
évek sorával.

harcot üzenni,

Csak egyet kérek:

tengeren túl és

pirosan égő

tengeren innen...

pünkösdi szívet!

Előre, mindig
előre menni!
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Négy szelek felől
törj elő, Lélek!

Joseph-Ignaz MILDORFER: Pünkösd
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Bizonyságtétel
Isten munkája az életemben
Lévai Imre vagyok, hatgyermekes, vallásos
református családban születtem, Mezőtúron.
Hitéletünk az iskolai hitoktatás hallgatásából, a rendszeres istentiszteletekből, majd konfirmálásból állt.
Később elmaradoztak - visszatértek a vasárnapi prédikációkon való részvételek. Rendelkeztem istentudattal, de Istennek az abszolút
elfogadása, a Vele való szoros kapcsolat nem
jött létre.
1973-ban súlyos motorbalesetet szenvedtem, de sajnos ez sem rázott fel, hogy az Úrnak adtam volna hálát, amiért megőrzött. Egy
évvel később megházasodtam, feleségem katolikus volt, ő sem járt hitben - így még egymást
sem tudtuk biztatni, hogy keressük Istent. Két
gyermekünk született. Feleségemet 2009-ben
gyógyíthatatlan betegség következtében elveszítettem. Ekkor már rendszeresen jártam
gyülekezetbe, olvastam a Bibliát, a kalauz szerint egyik nap a következő ige szólt hozzám:
"Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez." 2Kor.7,10
Szívembe nyilallt, hogy mi vár rám ebben
az állapotomban. Választanom kellett!
A jó választását Isten az V.Mózes 30,15. és
19. versében kínálja:
"Lám, elődbe adtam ma néked az életet és
a jót: a halált és a gonoszt. ... válaszd azért
az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;"
Rádöbbentem, mily sok évtizedet elfecséreltem a nyomorúság terhe alatt, hiszen Jézus
Krisztus felém is kinyújtott kezébe kellett volna már gyerekkoromban belekapaszkodnom,
de Ő - minden érdemem nélkül - kiragadott a
pusztulásból, megmentett a kárhozattól. Boldogan fogadtam el Őt megváltómnak, aki az
én bűneimért is meghalt a kereszten és meg-

bocsátott nekem. Az Ige lelki táplálékommá
vált, de még jelen voltak az életemben Istennek nem tetsző dolgok is. Rövidesen kaptam
egy komoly figyelmeztetést. 2010 őszén egyik
este rosszul lettem. Másnap kerültem orvos
elé, aki stroke-ot állapított meg és rögtön kórházba utalt. (2 órán belül kellett volna ellátást
kapnom) Isten ekkor sem hagyott magamra,
gondomat viselte. Hála Őnéki mindenért! Kiemelt a mélységből, megerősített, hogy mindig
velem van, támogat és terve van velem.
2011-ben a helyi gyülekezetnél az EMO alapítvány szervezett evangéliumi missziót. Ebben magam is részt vettem, itt ismertem meg
mostani feleségemet, Juditot. Akkoriban már
imádkoztam azért, ha lehet, Isten adjon nekem házastársat. Az Úr meghallgatta kérésem, egyévi jegyesség után összeházasodtunk.
Csodálatos Isten kegyes intését megélni:
"De valóban nagy nyereség az istenfélelem
megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a
világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit.
De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele." 1.Tim.6,6.
2011 óta együtt - Judit már korábban rendszeresen járunk a biatorbágyi belmisszióba, csendes hetekre, napokra, és kerti
szolgálatba. Isten ezen a helyen munkálta ki
szívünkben a tiszta és biblikus igehirdetés
utáni vágyat és igényünket.
Néhány gyülekezet látogatása során érkeztünk el Budaörsre, az itt lévő közösségbe, ahol
vendégszerető testvéreket, Istenhez és a Bibliához ragaszkodó lelkészeket, tiszta igehirdetést kaptunk és ezért nagyon hálásak vagyunk
az Úrnak! Hisszük, hogy megtaláltuk a lelki
otthonunkat.
"Boldogok, akik lakoznak a te házadban,
dicsérhetnek téged szüntelen." Zsolt.84,5.
Istené legyen mindenért a dicsőség!

Felszabadító közösségbe
Akkor nem vagyunk többé magányosak, ha
a gyülekezetben egyik a másikat Krisztus
módján elfogadja. A gyülekezet akkor többé
nem azoknak az összessége, akiket az egyházi
nyilvántartásban tagként besoroltak. A gyüle4

kezet emberek együtt- élésének új módja:
– hogy senki se legyen egyedül problémáival, –
hogy senkinek se kelljen a fogyatékosságait
elrejteni, - hogy ne legyenek kirekesztve olyanok, akiknek van mondanivalójuk és mások,
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akiknek semmi mondanivalójuk nincs, – hogy
az öregek, de a gyerekek se legyenek magukra
hagyatva, – hogy egyik a másikat akkor is elviselje, ha kellemetlen, vagy nem egy véleményen vannak, – hogy végül egyik a másikat

nyugton hagyhassa akkor, amikor annak nyugalomra van szüksége.
(Jürgen Moltmann, német teológus)

Könyvajánló
Kedves Testvérek!

Biblia magyarázó jegyzetekkel - Új!

Pünkösdre ajánlom szeretettel:
Kikezdhetetlen bizalom
Szerző: Meyer, Joyce

Ha mindenbe, amit teszünk, belekeverünk egy jó
adag Istenbe vetett bizalmat, lehetővé válik számunkra, hogy aggodalmaskodás, szorongás, félelem,
okoskodás vagy erőtlenséget okozó stressz nélkül
éljük az életünket. Az emberek hajlamosak arra, hogy
- a kellemetlen tapasztalataik miatt - önmagukban
bízzanak, és elég sok időbe kerül megtanulniuk, hogyan bízzanak Istenben.
Az Ő útjai azonban jóval magasabbak az emberek
útjainál, és Igéje azt tanítja az Ő jelleméről, hogy képtelen a hazugságra, vagy megtévesztésre. Remélem,
ebből a könyvből megérted, hogy igenis lehetséges a
korlátlan bizalom és a józan észt meghaladó hit elsajátítása. Tűzzük ki célul az Istenben való teljes bizalmat – nemcsak azért, mert ezzel Istent tiszteljük, hanem azért is, mert elképesztő haszna van.
ára: 2.950-Ft
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Újra kapható ez a nagyon népszerű magyarázatos
Biblia! Új a borító és a Biblia szövege is! A RÚF 2014
-es Revideált Újfordítás, és a német Stuttgarter
Erklarungsbibel magyarázatai. A Biblia magyarázó
jegyzetekkel a magyarázatos Bibliák régi hagyományát eleveníti fel a mai igényeknek megfelelően. Egyre nagyobb szükség van a legalapvetőbb bibliai fogalmakat, kortörténeti és földrajzi ismereteket bemutató Bibliára. Ezért jelent meg a Magyar Bibliatársulat
első magyarázatos Bibliája a német Stuttgarti magyarázatos Biblia alapján már 1995-ben. Jelen kiadásunk
a 2014-ben revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014)
szövegéhez illeszti az új Stuttgarti Biblia alapján átdolgozott magyarázatokat.
• A revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014) szövegével
• Bevezetésekkel a bibliai könyvekhez
• Szövegközi magyarázatokkal
• A fontosabb fogalmak magyarázataival
• Térképekkel
• Rövid konkordanciával
ára: 9.900 Ft

A könyvek megrendelhetőek az iratterjesztésben.
Adorjánné Mátyási Edit
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Gyerekeknek
A MEGBÉKÉLÉS HÍDJA
Egy vidéki farmon két testvér élt egymás
szomszédságában. Egy nap a családi örökség
miatt összevesztek. Addig mindig kölcsönadták
egymásnak a szerszámaikat. Amikor az egyik
távol volt, a másik vigyázott a farmjára. Megbeszélték a problémáikat. Ám egy szempillantásra
megváltozott minden. Hiába a köztük lévő testvéri kapcsolat és a negyedéves szomszédság,
végül odáig romlott a helyzet, hogy szóba sem
álltak egymással.
Az idősebbik testvérhez egy szép, napos reggelen bekopogott egy idegen férfi, aki munkát
keresett egy-két napra. A testvér először el akarta őt küldeni, de végül, amikor meghallotta, hogy
ácsmester, és jól
bánik a fával,
meggondolta
magát. Azzal a
feladattal bízta
meg, hogy az
öccse és az ő
telke
határára
építsen egy kerítést. Azt kérte,
hogy olyan legyen, amelyen még átlátni sem lehet, mert anynyira haragudott a testvérére. Miután kiadta a
feladatot, és minden faanyagot, szeget, szerszámot a mester rendelkezésére bocsátott, elment a
városba.
Az ács neki is látott a munkának.
Estefelé, amikor az idősebb testvér hazaérkezett, megdöbbenve látta, hogy a telek határában,
a kis völgyben nem egy kerítés, hanem ellenkezőleg, egy híd áll, mely összeköti a két telket.
Éppen akkor jött ki a fiatalabbik testvér is, aki

szintén csodálkozva nézte a hidat, majd ezt
mondta:
- Drága testvérem! Te képes voltál egy hidat
építeni azok után, ami köztünk történt? Azok
után,
amit
tettem
és
mondtam?
Erre mind a ketten nagyon elszégyellték magukat, és a híd közepén, egymás nyakába borulva
kibékültek.
Ennek örömére arra kérték az ácsmestert,
hogy maradjon még egy pár napig, hiszen biztosan találnak még neki valami munkát. A mester
azonban így felelt:
- Nagyon szívesen maradnék, de még sok
olyan hely van, ahol hidat kell építenem!
Kétezer éve a
golgotai kereszten az Isten és
az ember között
történt egy olyan
békekötés,
amelybe ma is
belerendül a szívünk. Abban a
békekötésben
Isten volt a kezdeményező.
Azt mondod, hogy mindez téged nem érint? Pedig, amikor valami miatt összevesztek a testvéreddel, vagy neheztelsz a barátodra, osztálytársadra, akkor igenis érint. A bűneid - pld: a haragod vagy a neheztelésed, Isten és a többiek közé állnak, békétlenné és bizalmatlanná tesznek.
Ha megbánod és megvallod vétkeidet, és hiszel
az Úr Jézusban, akkor Ő igazi békességet és
örök életet ad neked.

Keresztrejtvény
1: Az utolsó…

2: A Szentlélek a mi …–nk
3. Húsvét lényege
4. A Szentlélek eljövetelének ünnepe
5: Mennybemenetel ünnepe
6: Oroszlánok közé dobták.
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7: Pünkösdkor igét hirdetett
8: Szentlélek jelképe
9: Ahol megjelent a Szentlélek
10: A tanítványok száma.
Készítette: Kis Hanna, Lennert Dorka,
Csörgő Sándor ( Mindszenty, 8. osztály)
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Jubileumi családi nap képekben

Gligor Attila fotói
2018. május — Pünkösd
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Felhívás
Kérjük azon testvéreinket, akik adóbevallásukat ezt követően teljesítik, hogy adójuk 1%-át a
Református Egyház 0066
illetve a
Pro Ecclesia Alapítvány 19182315-1-13
javára ajánlják fel.

Május 17-18.

18.00 óra

Előkészítő istentisztelet

Május 20.

Pünkösdvasárnap

10.00 óra

Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Május 21.

Pünkösdhétfő

10.00 óra

Istentisztelet úrvacsorai közösséggel,
Ifjak konfirmációi ünnepe

Kérésre beteg illetve idős testvéreinknek az úrvacsorai jegyeket házhoz visszük.

Állandó gyülekezeti alkalmak
vasárnap

10.00 óra

Istentisztelet

vasárnap

10.00 óra

Gyermek-istentiszteletek

minden hónap második vasárnapján az istentisztelet után
kedd

két csoportban

Imaóra
9.30 óra

Baba-mama kör

kedd (kéthetente)

14.30 óra

Istentisztelet a Kamaraerdei
Idősek Otthonában

szerda

10.00 óra

Nyugdíjas kör

csütörtök

18.00 óra

Bibliaóra

péntek

19.00 óra

Ifjúsági bibliaóra

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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(pici gyermekekkel
a
baba-szobában
lehet hallgatni)
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Tördelés:
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