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 Elbúcsúzva a hosszú, hideg téltıl és túl a HÚSVÉ-
TI ünnepeken, megérkezett a várva várt tavasz, 
PÜNKÖSD  ÜNNEPE.  

Élvezzük hát Isten ajándékait, a friss levegıt, a 
madarak énekét, a természet zöldülı ébredését, ke-
ressük a nyugtató pihenést, felüdülést!   

De találjuk meg PÜNKÖSD örömüzenetét is: 
2000 éve Jézus kérte, és az Atya adta, küldte a 
SZENTLELKET (a Pártfogót, a Vigasztalót, a 
Paraklétoszt) segítıül.  

A mi Urunk Jézus látva, ismerve erıtlenségün-
ket, megbízhatatlanságunkat, ígérte, hogy „Nem 
hagylak titeket árván”, azaz nem hagylak magatok-
ra, hogy a Sátán, a bőn már ne 
uralkodjon felettetek.  

Földi létünkben a Szentlélek, az 
igazság Lelke áll ırt, segít. İ nem 
tagadja a bőnt, hanem felfedi, hogy 
gyógyulhassunk. Ezt már nem is-
meri el az önzı világ, gátlástalan 
szabadságát mélyen sérti, neki Isten 
Szentlelke nem kell! A kárhozat 
számukra csak mese.  

Isten teremtı akaratából mi nem 
gépemberek vagyunk, hanem sza-
bad akarattal választhatjuk a jót 
vagy a rosszat, de hogyan? Életünk 
döntések és cselekvések sorozata, jól vagy rosszul 
megválasztva.  

Tanulságként tekintsünk meg egy család jó és 
rossz döntéseinek, cselekvéseinek eredményeit 
meglátva benne a Szentlélek pártfogó, vigasztaló 
jelenlétét.  

Egy régi történet szerint: nagy gazdagságban élt 
egy kis család, a szülık és kamasz leányuk. Az apa 
és anya jómódjukban szabadon mindent megtehet-
tek azért, hogy az „édes élet” szépségeinek minden 
virágát leszakíthassák. (baráti társaságok, nagy la-
komák, kétes, kéjes filmek, nagy kártyacsaták, ha-
jó- és repülıutak szerte a világon).  

Ebben az életvitelben szinte kolonc volt szá-
mukra aranyos, szép lányuk. Ámde megtalálták a 
megoldást. Ez az öregedı, kedves hívı nagymama 
volt.  

Aki fáradságot nem kímélve - pedig bizony már 
fáradékony volt - örömmel, hittel vállalta kedves, 
kamasz unokáját. 

Az egyre növı, szépülı kamaszlány és a nagy-
mama közti nagy korkülönbség ellenére biztos, 
nyugodt családi légkört, önzetlen szeretetet tapasz-
talt meg az unoka otthonukkal ellentétben. 

A nagymama tanította a leányt fızni, takarítani, 
mosni, vasalni, amit ı segítésként szívesen meg-
tett. Aztán a „nagyi” nem szégyellte elvinni kedves 
unokáját templomba istentiszteletre, összeismertet-
te a többi fiatallal, és ı már együtt énekelt velük az 
énekkarban. 

Odahaza szorgosan olvasták a Bibliát, és együtt 
imádkoztak a szülıkért, könnyelmő, felelıtlen éle-
tük miatt is. Nagy öröm volt a nagyinak, hogy uno-

kája Isten drága gyermeke lett.  
Telt – múlt az idı és a kislány, aki 
már nagylánnyá cseperedett, egy 
hosszabb nyári vakációra utazott. 
Eközben a nagyi súlyos betegséget 
kapott, majd hirtelen meghalt.  
Hazautaznak a család tagjai, a már 
nagylány unoka nagy fájdalommal, 
de hittel fogadta szeretett nagyijá-
nak halálát, aki hazatért Urához.  
A szülık összetörve, szinte pánikba 
estek a nagymama halála miatt.  
A nagylány intézi a temetést, ı fo-
gadja a lelkipásztort, s beszél vele. 

A szülık csak most látják, és most döbbenek rá 
arra, hogy nemcsak nagy, okos és szép lányuk van, 
hanem lelki támasszá vált számukra is. 

Meglepı volt részükre, hogy a temetésen mind 
a lelkipásztor, mind pedig az énekkar a búcsú fáj-
dalma mellett milyen hálával dicsıítették az élı 
Istent. A SZENTLÉLEK milyen szolgáló szeretı 
közösséggé tudja összekovácsolni Urának a hívı, 
szolgáló gyülekezetét.  

Ez már olyan bizonyságot jelentett a szülıknek, 
hogy ık is elkezdtek templomba járni, majd egy év 
múlva feladva léha életüket „kárnak és szemétnek 
ítélve” azt, a Megváltónak adva életüket, neki és az 
embereknek szolgáltak.  

Eddig a történet és mit látunk meg belıle? Íme: 
a nagymama fáradtan, öregen vállalja unokáját, 
neveli testileg - lelkileg. Szívügye és fájdalma a 
szülık élete is. Imádkozik, könyörög értük hősége-
sen, de már nem érheti meg megtérésüket. Viszont 
Isten nem felejtette el a hittel hordozott imádságot, 
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és megáldja a szeretettel nevelt unokát is.  
Aztán tovább győrőzött az áldás, mert a már 

felnıtté vált leány örökébe lép a nagymama szol-
gáló életének, és szeretetével Jézus Krisztushoz 
tereli „léha” szüleit.  

De lám-lám, hiába a Nagy Hitetı ádáz munkája, 
Jézus a Szentlelkén át le tudja rombolni a kis és 
nagy bőnök kártyavárait. Mire tanít az Ige: „Hívj 
segítségül engem a nyomorúság (a bőn tobzódása) 
idején, én megsegítlek, és te dicsıítesz en-
gem” (Zsolt. 50,15), így vált a „léha” élet szolgáló 
életté.  

Kedves olvasóm, egy lelki házifeladatra hívlak 
meg. A lecke felmondása az égi tanítónál, Jézus 
Krisztusnál, aki nem hagy magunkra, és adja a 
Szentlélek ajándékát. A lecke az, hogy az elhang-
zott, leírt történet alapján, PÜNKÖSDKOR vala-
hol csöndben, zavartalanul, a SZENTLÉLEKNEK 
ıszintén megvallva, feltárva: milyen a kapcsola-
tunk szeretteinkhez (párunkhoz), barátainkhoz, a 
gyülekezethez, a szegényekhez, a betegekhez, né-
pünkhöz.  

Tudunk-e értük imádkozni, tudunk-e szeretni, 
szolgálni, áldozatot hozni?  

       Nagy Zoltán:  A mennybeszállás napján 
                                Mt 28:19-20  Mk16:15-16,19 

   Negyven napig járta a földi határt 
   És titkát feltárta, ahol hő szív  várta, 
   Megjelent kettınek, újból tizenegynek... 
   Ötszázan állítják, hogy egyszerre látták. 
   Bizonyos, hogy İ volt, 
   A kereszten Megholt, 
   Akit földbe tettek, testét sírba zárták, 
   És mégis mind látták 
   İt, Jézust, senki mást, 
   A halálból támadt Krisztus-Messiást. 

   S amikor a negyven nap munkája letelt, 
   S az erdı tavaszi friss illatot lehelt, 
   Az Olajfák hegyén együtt vannak már 
   Kiknek szomjú lelke a Mesterre vár: 
   A hő tanítványok. - Mind a tizenegy 
   Angyali parancsra ama hegyre megy, 
   Hova Krisztus várja, elválás napjára, 
   Csütörtök reggelre, búcsúzó imára. 

   A tizenegy csak vár ... s aki köztük jár, 
   A tizenkettedik, mint a napsugár. 
   Nem emberi arc már ... Isten Fia İ, 
   Aki ítélni majd tőzben visszajı. 

   És amíg két karját feléjük tárja, 
   Behatol szívükbe szent tüzek árja, 
    Hogy tudjanak ık is lelkeket nyerni, 
    És minden népeket megkeresztelni... 

   S a hő tizenegynek bı könnye pereg, 
   Ahogy Megváltójuk közöttük lebeg. 
   És míg szívük vérzik, ahogy Krisztust nézik, 
   Roskadó bánattal lassan térdre hullnak, 
   Szólni már nem bírnak, félve megnémulnak: 
   És ámulva nézik ezt a nagy csodát, 
   Ahogy az Úr elszáll sugárzó angyalként 
   A felhıkön át ... 

  Ó, mely nagy csoda is, hogy İ felszállt innen, 
  S az   Atya  jobbján ül: - 
   És mégis úgy hisszük, hogy e szent órában 
   Közöttünk is itt van s velünk együtt örül. 
   Hozzánk szól İ ma is, ismétli végszavát: 
   Elmenvén győjtsétek népek táborát, 
   Hirdetve az igét a Földnek széléig! ... 
   És İ velünk marad, a hinni tudókkal, 
   A világ végéig! 

A nyugdíjasok szerda délelıtti alkalmairól 

Laci bácsi 

Reggel 9-10 óra között mosolygó arcú, boldog 
lelkő idıs testvérek igyekeznek a parókia felé. 
Mindig örömmel teli a lelkünk, ha a megszokott 
létszám teljes, mert a szerdai nyugdíjas találkozó 
mindig szeretetben és egymás iránti jóságban telik. 
Olyan jó barátság alakult ki közöttünk, ha valaki 
hiányzik, telefonon érdeklıdünk felıle.                                                                                                      
Sajnos, az elmúlt év ıszétıl egy testvérrel keve-
sebben vagyunk, Isten magához szólította e földi 
világból, mert már a maga örök világára alkalmas-
nak találta. Nagyon hiányzik kedves, szelíd lénye 
és erıs hitet bizonyító imádsága. Nyugodjék béké-
ben! 

Az összejöveteleink vidámak, sıt néha túl hango-
san kezdıdnek. Elıkerülnek a süteményes tányé-
rok a finom süteményekkel, gyümölccsel. A fi-
nomságok elfogyasztása mellett természetesen 

megbeszéljük a recepteket, a hét eseményeit, gye-
rekek, unokák, dédunokák életérıl szóló kis törté-
neteket. 

Megindul a könyvek, úgy szépirodalmi mővek, 
mint neves lelkészek (Joó Sándor, Gyökössy End-
re, Cseri Kálmán) írásainak cseréje. Olvasásuk 
erısít hitünkben és figyelmeztet, hogy 
óemberünket még mindig nem hagytuk el teljesen, 
és milyen fontos, hogy lelkünk feltöltve legyen 
S z e n t l é l e k k e l ,  k r i s z t u s i  s z e r e t e t t e l .                                                                                        
Természetesen elıkerül az „itt fáj, ott fáj” téma is, 
hiszen öregek vagyunk, de gyógyító Orvosunk ve-
lünk van, és hálatelt szívvel mondhatjuk, hogy 
még ebben az idıs korban is „Mindenre van erım 
a Krisztusban, aki megerısít engem.” (Pál levele a 
filippiekhez 4:13) 

Igyekszünk részt vállalni a gyülekezeti életben, 
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boldogan, szép létszámmal mentünk az ıszi kecs-
keméti-nagykırösi, remekül sikerült kirándulásra. 
Köszönjük, hogy ránk, öregekre is gondoltak. Az 
elmúlt év ıszén tiszteletes asszonnyal együtt né-
hány testvérünk segített egyik társunk lakásának 
r e n o v á l á s  u t á n i  r e n d b e  t é t e l é b e n .                                                                                      
Karácsonyi, húsvéti úrvacsorával, szeretetvendég-
séggel összekötött istentisztelet alkalmából, igyek-
szünk süteménnyel, gyümölccsel emlékezetesebbé 
tenni az összejövetelt. Hiszen Pál apostol írja: 
„Azért tehát, míg idınk van, tegyünk jót minden-
kivel, leginkább pedig azokkal, akik a testvéreink 
a hitben.” (Galata 6:10) 

A szerdai összejövetel elsı részében még sok-sok 
beszélgetés, régi emlékek felidézése hangzik el, de 
a legfontosabb, hogy lélekben gazdagodjunk, hit-
tel, szeretettel feltöltıdjünk, hogy az elıttünk álló 
nehézségeket elviseljük. A segítséget tiszteletes 
asszonytól kapjuk, bejön hozzánk és bibliai ma-
gyarázattal lelki erısítést ad. Olykor Joó Sándor 
vagy Gyökössy Endre nagy múltú lelkészek prédi-

kációit vesszük elı és beszéljük meg. Majd elcsen-
desedünk, imádkozunk, imáink tele vannak köszö-
nettel, kéréssel, de valamennyi imában, ha rejtve 
is, elhangzik a 71. zsoltárból (1. v.) „Hozzád me-
nekülök Uram, ne szégyenüljek meg soha” és 
„Öregkoromban se vess el engem, ha elfogy az 
erım, ne hagyj el.” (71. zsoltár 9. v.)                                                                                      
Az összejövetel tiszteletes asszony imájával és az 
Úrtól, Jézus Krisztusról tanult imával, a Miatyánk-
kal, majd áldással zárul. 

Hálatelt szívvel köszönjük egyházközségünk ve-
zetıinek, hogy biztosítják a lehetıséget, a helyisé-
get, télen a meleget a kis nyugdíjas körnek.                                                                                 
Júniusban az utolsó összejövetel, a „klub-délelıtt” 
valamelyik testvérünknél van. Most már várjuk a 
nyarat a 65. zsoltár szavait idézve: 
„Megkoronáztad az évet javaiddal, és nyomaidon 
bıség fakad.” (12. v.) 

Szeretettel várunk még további nyugdíjasokat!             

Nyugdíjas csoport  

Gyerekoldal 

Pünkösdi szókeresı 

Keresd a négyzethálóban elrejtett 10 szót! A meghatározásokkal segítünk, hogy tudd, mit keress! Vi-
gyázz, mert függılegesen és visszafelé is vannak szavak! 

M E G K E R E S Z T E L K E D E T T 

Á K E V L E N Y G N Á L E Z A M L A 

T É M A É T A N Í T V Á N Y O K Á N 

Y P A G B É B R E S Z T İ S Z Ó B Í 

Á P G Y E P E S G Y Ü L E K E Z E T 

S E V O J E R U Z S Á L E M Ó L L Á 

I N A N İ R E I K E L É L T N E Z S 

1. A pünkösdi igehirdetı 
2. Apostolok más szóval 
3. Pártfogónak nevezte Jézus 
4. Az események színhelye 
5. A11 apostol közé sorolták 

6. tőzjelenség 
7. keresztény közösség 
8. közös volt 
9. Az apostolok tevékenysége volt ez is 
10. 3000 lélek tette ezt akkor 

A „csipkebokor” titka 

Alkonyatba hajlott az idı, amikor a havon apró 
léptek csusszantak. A puli vidám vakkantással je-
lezte, hogy kis gazdája, Márk hazaérkezett. 

- Mama! Tudod miért "Cipkebokor" az ovim ne-
ve? Mert ott jelent meg Isten "Mózesznek". 

- S mit mondott Isten Mózesnek? - kérdeztem 
kíváncsian. 

- Hát "aszt", hogy "vezessze" ki a népet Egyip-
tomból, "ész" még "aszt" is mondta, hogy     hall-
gassanak rá mindenben. Ha nagy leszek, én "isz 
Mózesz" leszek. 

- Miért kicsim? 
- Szeretném hallani a hangját, "ész" vezetni a né-

pet. 

- A hangát az ovisok is hallhatják. 
- A "Cipkebokor" oviban. 
- Ott is, meg itthon is. Csak nem könnyő hallgat-

ni rá. 
- Nekem jó fülem van. 
- Nem is a fülünkben van a hiba, hanem a szí-

vünkben. Isten szeretné, ha meghallanánk, amit 
mond, és engedelmeskednénk neki. 

- "Engedelmeszkedni" nem könnyő, de én jó aka-
rok lenni, mert akkor a galérián alhatok az ovi-
ban."Lépcın" kell felmenni rá, és az alhat ott, aki 
aznap nagyon jó. 

- Márk, Isten nem a jókat akarja megjutalmazni. 
Tudja, hogy bármennyire fogadkozunk, nem tu-
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Gyülekezetünk életének eseményeibıl 

dunk mindig jók lenni. De annyira szeret minket, 
hogy kitalált egy lépcsıt, amin hozzá juthatunk. 

- Mint az oviban? 
- Nem egészen. Isten annyira szeret minket, hogy 

kitalálta, hogyan tanulhatnánk meg engedelmes-
kedni neki. Emlékszel, mit tettek az emberek, ami-
kor a büntetı angyal Egyiptomba érkezett? 

- Összemaszatolták az ajtókat vérrel. 
- Ez volt az engedelmesség, hiszen ezt Isten 

mondta nekik. Az apukák így védték meg a csa-
ládjukat, így nem kaptak büntetést. 

- Mama, nem mindig vagyok jó. Kenjük be az 

ajtót vérrel, hogy ne jöjjön hozzánk a büntetı. 
- Nincs már szükség erre. Jézus Krisztus már el-

vállalta a büntetést. Mondd el imádságban, hogy 
szégyelled a rosszaságaidat. İ figyel rád, és ha 
kéred, barátságot köt veled. Egyedül nem tudsz 
engedelmeskedni, csak akkor, ha İ segít. Nekem 
is İ segít ebben. 

- Jó, Mama, "eszt" megbeszélem vele. "Ész" hol-
nap elmondom Robinak meg Julinak is. 

- Remek! Akkor te olyan leszel, mint Mózes, aki 
vezette a népet!  

Március  20-án idıs testvéreink 
részére úrvacsorás istentisztelet és 
szeretetvendégség volt. 

A virágvasárnapi istentiszteleten gyermekeink hozsánna-énekléssel szolgáltak. 
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Gyülekezetünk lelkipásztora és a presbitérium 
képviseletében néhány presbiter április 21-én fel-
köszöntötte Csákány Józsefet és feleségét, Erzsike 
nénit 75. házassági évfordulójuk alkalmából. 
Mindketten alapító tagjai voltak egyházközsé-
günknek 1948-ban. Józsi bácsinak elévülhetetlen 
érdemei vannak nemcsak az egyházközség létre-
jöttében, hiszen 34 éven át gondnokként és 50 

éven át presbiterként szolgálta gyülekezetünket. 
Idıs koruk miatt néhány éve nem tudnak eljönni 

gyülekezeti alkalmainkra. Évente többször meglá-
togatjuk ıket, így a közösségünkkel való kapcsola-
tuk élı maradhat.  

MEGEMLÉKEZÉS 

 

Csendeshetünket ebben az évben július l5 – 21. között tartjuk meg. 
 

Helyszíne: Bózsva, Kıbérc Panzió 
Részvételi díj:      felnıtteknek kıházban  30 000 Ft 
                             2-8 év között kıházban  l8 000 Ft 
                             felnıtteknek faházban    26 000 Ft 
                             2-8 év között faházban   16 000 Ft 
                             2 év alatt ingyenes 

 
További információk és jelentkezés:  Petıné Püski Ilona         06 23-415-205 
                                                            Varga András                 06 20-9-211-993 



6 

 

Május 15-17.    18.00 óra    Bőnbánati istentiszteletek 

Május 19. Pünkösdvasárnap 10.00 óra    Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

Május 20. Pünkösdhétfı  10.00 óra    Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

  

Kérésre beteg vagy idıs testvéreinknek az úrvacsorai jegyeket házhoz visszük. 

vasárnap                 10.00 óra Istentisztelet (pici gyermekekkel a baba-szobában  

                                                    lehet hallgatni) 

vasárnap                 10.00 óra Gyermek-istentiszteletek két csoportban 

Hétfı   16.00 óra  Konfirmációi felkészítı ifjaknak 

kedd (kéthetente)    10.00 óra Istentisztelet a Kamaraerdei Idısek Otthonában 

szerda                        9.00 óra Nyugdíjas kör 

szerda      10.00 óra Baba-mama kör 

csütörtök                 18.00 óra Bibliaóra 

Imaóra minden hónap második vasárnapján az istentisztelet után. 

Budaörsi Református Egyházközség 
2040 Budaörs, Clementis L. u. 5.  

Tel/Fax: (23) 415 205 
Internet: http://www.refbudaors.hu 
E-mail: gyulekezet@refbudaors.hu 

Kesjár Csaba Ált. Iskola 5a. terem csütörtök 12:50 

Bleyer Jakab Ált. Iskola 21. terem szerda 12:50 

Herman Ottó Ált. Iskola 3. terem szerda 13:45 

1. sz. Ált. Iskola 38. terem kedd 13:00 

Szerkesztı: 

 Györgyjakab Endre 

 

Felelıs kiadó: 

 Petıné Püski Ilona 

 

Tördelés: 

 Homonnay-Beke Enikı 


