
 
2010. virágvasárnap  
 
Amiben  egészen bizonyosak lehetünk,   
 

az az a tény, hogy végre itt a tavasz. Zavaros vilá -
gunkban sok mindent lehet letagadni és állítani, de  ehhez 
a tényhez nem fér semmi kétség. Hogy bennem is mind en ké-
tely feloldódjon, kimentem a Hárosi öbölbe egy távc sővel a 
kezemben és alapos megfigyeléseket tettem, mind a v ízen, 
mind a parton és a leveg őben. A bokrok egy része már zöl-
dül, megszaporodtak a madarak, a vizek gy űr űznek, a partra 
húzott csónakokat csiszolják, festik. Egyszóval min denki 
teszi a dolgát magától értet ődően, fel sem merül senkiben, 
hogy egy hete még itt-ott hó esett, éjjel több fok hideg 
volt. Óvatos duhaj vagyok, láttam már virágba borul t cse-
resznyefákon 10 cm vastag havat, novemberben újra v irágzó 
fákat és más hasonló tréfáit a klímaváltozó korba j utott 
természetanyánknak.   
 

Egyszóval, van bennem némi gyanakvás, de azért öröm -
mel vizsgálódom a hatalmas parti füzek árnyékában. Lélek-
ben már virágvasárnapra készülök. Bevallom, a Húsvé t le-
nyűgöz, Pünkösd átszellemültté tesz, Karácsony megörve n-
deztet, de a legkedvesebb Virágvasárnap. Nyilván a gyer-
mekkorból jön és az ünnep tartalmából. Számomra a v irágok-
kal ékes vasárnap ez, mióta az eszemet tudom. A nev e alap-
ján igazi itthoni ünnep. A többi nyelv jobban őrzi az ere-
deti eseményt, amikor pálmaágakat terítettek a Jeru zsálem-
be bevonuló Jézus elé: (Palmsonntag, Palm Sunday, 
Palmzondag, Domenica delle Palme). Nekünk nincsenek  pálmá-
ink, ezért a saját kertünk virágait terítjük Jézus elé. Ő 

pedig jön. A tavasz még becsaphat bennünket, de a v irágva-
sárnap hozzánk érkez ő Úr nem.  
 

Ő nagyon világos céllal és egyértelm ű üzenettel jön: 
az Isten Országának hívását hozza, azért jön, hogy kisza-
badítson bennünket nyomorúságos léthelyzetünkb ől, iszapos 
hazugságainkból. Nagypéntekért és húsvétért jön eze n a 
fényes és vidám napon, és azért, hogy a Lélek tavas za 
áradjon ránk néhány hét múlva. Az üdvösségtörténet ünnepei 
számunkra teszik lehet ővé annak megtapasztalását, hogy az 
Isten világában rend van, és ez a rend nem változik , nem 
t űnik el az id ő sodrában, nem kavarodik össze: - ősz he-
lyett tavasz, nyár helyett tél – hanem utat mutat, a 
Krisztus útját. Az élet minden pillanatában ráléphe tünk 
erre az útra, bármerre is tévedtünk, bármekkorát is  téved-
tünk. Virágvasárnap is jó erre, kedves, virágos útr a lép-
hetünk. Lássuk azonban azt is, hogy ez a virágvasár napi út 
a templomba vezet, melyet Jézus ostorral a kezében tisztít 
meg a kufároktól és hangoskodó állatkeresked őkt ől. A lat-
rok barlangjához vezetett a virágokkal borított út.  Ha 
komolyan vesszük ezt az ünnepet, akkor nem fordulha tunk 
vissza félúton. A megtisztító kezet szeretnénk elke rülni, 
félreütni, vagy odaszegezni egy fához, hogy ne tudj a foly-
tatni az ünneprontást. Világos: virág kell, az osto r nem. 
A latrok barlangját eltakarja a virágerd ő.  
 

Megállok ennél a képnél és azt gondolom, hogy ünnep -
rontó vagyok, hogy így aktualizálom az ünnepet. Mil yen 
jogon beszélek mások lelkér ől ilyen módon. De a virágva-
sárnapnak még nincsen vége. A megtisztított templom ban 
tiszta gyermekhangok dics őítik az Urat. Talán rég elfele-
dett ez a hang, a reménység hangja, a jövend ő hangja, ame-
lyik az üdvösség történetébe simul bele, nem pedig abba a 
történetbe, amelyik a lelkekkel kufárkodik az eszmé k pia-
cán, a latrok barlangjává téve az életet. Ez a tisz ta, 
gyermeki hang azoknak a lelkében szólal meg, akik v égig 
mennek az ünnep teljes napján. A virágos öröm és fá jdalmas 
szembenézés útján. Az egyik nem veszi el a másikat,  hanem 
érvényesíti. Hosszú, böjtös télutó végén ne csak a hiánya-
inkat szemléljük, hanem fedezzük fel az ünnepek sor ában az 
Isten szeretetét, az üdvösségtörténet isteni rendjé t, 
amely ennek a világnak változó és mulandó képében f elmu-
tatja a kegyelemes és halálon átment, dics őségre feltáma-



dott Krisztus arcát. Ő pedig hív bennünket az ő követésé-
re. Az ünnepnek ez az igazi oka. A tömeg akkor hozs annázva 
Jézust választotta, majd öt nap múlva megtagadta. A  poli-
tikai választások már csak ilyenek. Virágvasárnap, húsvét-
kor nem választunk, hanem válaszolunk az Isten mind en ér-
telmet felül haladó szeretetének hívására.  
 

Legyen ott az ünnepi asztalunkon egy csokor virág, 
örömünk és hálánk jeleként.  

 Nagy Péter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Bizalom és Remény Éve 
(gondnoki beszámoló ) 

 
Zsid. 11,1  

 „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a  nem 
látható dolgok létér ől való meggy őződés” 

 
Isten kegyelme iránti hálával és a gyülekezet közös ségének 
odaadásáért szóló köszönettel kezdem beszámolómat a z el-
múlt évr ől és az idei három els ő hónapról is. Jó úgy visz-
szaemlékezni, hogy láthatjuk a bizalom és a remény konkrét 
jeleit ebben az id őszakban is. 
 
A 2009-es Kálvin év sok örömet és eseményt hozott. Sokunk 
számára adott új ismeretet a Budafoki esték Kálvinh oz kap-
csolódó sorozata. Templomunk egyik megkülönböztet ő jele 
lett a „Der űs Kálvin” domborm ű, Szabó László szobrászm ű-
vész alkotása. Az év végére elfogyott a lelkészünk,  Nagy 
Péter 60. születésnapjára ajándékként kiadott, a va sárnapi 
gyermektanítások válogatását tartalmazó könyv 200 k edvez-
ményes árú példánya. Szinte minden hónapra jutott e gy-egy 

nagyobb közösségi alkalmunk. Hitoktatóinknak, segít őiknek 
és a cserkészeknek köszönhet ően a fiatalok számára is van-
nak rendszeres alkalmaink és táboraink.  
 
Isten után egy jelent ős, egymillió forintos adományt tev ő 
testvérünknek köszönhet ő az, hogy a nehéz gazdasági hely-
zet ellenére sikerült a gyülekezet gazdálkodását ve szte-
ségmentessé tenni. Úgy, hogy költségvetésünk jelent ős ré-
szét (kb. 12% -át) teszi ki az id ős és a fogyatékos test-
véreink segítését végz ő diakónusunk f őállású foglalkozta-
tása. A hasonló méret ű gyülekezetek között nem sok akad, 
ahol ilyen szinten vállalják fel a társadalmi és a generá-
ciók közti szolidaritást. Köszönöm azok segítségét,  akik a 
havi rendszeresség ű támogatók közé tartoznak és kérem, 
hogy aki csak teheti, csatlakozzon ehhez a körhöz. Jelent-
kezni Fórizs István presbiternél lehet 
(forizs@geokemia.hu).  
 
A Halacska Református Óvoda az elmúlt évben új nagy tétényi 
telephellyel (a Kishalacska) gazdagodott és örömmel  je-
lenthetem, hogy máris jelent ős túljelentkezés igazolja az 
ottani munkatársak színvonalas munkáját. Köszönöm a  gyüle-
kezet különféle kisközösségeinek befogadó szereteté t és 
bátorítom azokat, akik mostanában kezdtek el templo munkba 
járni, hogy csatlakozzanak valamelyikhez. 
 
A korábbiakhoz hasonlóan, idén január 10-én is megt artot-
tuk a Gyászolók istentiszteleté t. A következ ő hétvégén, 
január 15-17. között a szokásosnál egy hónappal kor ábban 
tartottuk a gyülekezet presbiteri és munkatársi köz össégé-
nek évtervez ő hétvégéj ét Monoszlón, mintegy harminc részt-
vev ővel. A munka eredménye, az éves programtervezet hon la-
punkon (www.bfokref.zsoltar.hu) megtalálható. Ekkor  vá-
lasztottuk az idei év mottójának beszámolóm címét i s. 
 
A hónap során kellett elfogadnunk a választói névje gyzé-
ket, a 2009-es zárszámadást és a 2010-es költségvet ést is. 
Köszönjük Eszlári Gabriella könyvel ő és segít ője Simon 
Dorka áldozatos munkáját. A véglegesítéshez több re ndkívü-
li presbiteri gy űlésre is szükség volt. Az érdekl ődő gyü-
lekezeti választó tagok számára betekintésre elérhe t ők az 
ezzel kapcsolatos információk. Azóta már az egyházm egyei 

„Járuljunk azért bizalommal a kegyelem kirá-
lyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és 
kegyelmet találjunk, alkalmas id őben való se-
gítségül.”          Zsid. 4:14 



számvev ő is megvizsgálta és kifogás nélkül elfogadta eze-
ket a dokumentumokat. 
 
A zsoltáros istentisztelet ( vespera)  Papp Anette szervez ő-
munkájának köszönhet ően eddig is minden hónap elején meg-
tartásra került. A következ ő alkalom (április 10.) egyben 
zeneakadémiai vizsga is lesz, ezért kérjük, hogy mi nél 
többen jöjjenek erre az eseményre. Egyben gratulálu nk 
Anettenek és férjének, Hörömpöly Csabának gyermekük , And-
rás Csaba megszületéséhez (március 19). Isten áldás át kér-
jük a család életére. Egyben köszönjük, hogy Anette  he-
lyettesr ől is gondoskodott, így a havi rendszeresség ű al-
kalmak ezután is folytatódnak. 
 
Február 27-én tartottuk a gyülekezeti látogató munkatársak  
találkozóját. Közel húszan vállalták azt, hogy rend szere-
sen kapcsolatot tartanak gyülekezetünknek a választ ói név-
jegyzékben nyilvántartott tagjaival. Kérek mindenki t, hogy 
fogadja a látogatókat szeretettel és bizalommal. Bi zony 
nem könny ű feladat esetleg még ismeretlenekhez bekopogni. 
Ez is egy módja annak, hogy támogassuk, segítsük eg ymást. 
Akik szívesen csatlakoznának ehhez a csapathoz (leg alább a 
hírlevelek eljuttatását vállalják), kérem, keressen ek meg 
engem vagy a lelkészeket. 
 
Március 6-án Papp-Tóth Viola és Becker Norbert veze tésével 
színes poszterekkel vettünk részt a Klauzál Gábor M űvel ő-
dési Házban a kerületi iskolák bemutatkozásán. Gyül ekeze-
tünk hitoktatási „kínálatával” jelent meg a rendezv ényen. 
Ezúton is kérem a szül őket/nagyszül őket/keresztszül őket, 
hogy a gyermekeket tanévkezdéskor írassák be  református 
hittan ra és ne hagyják magukat az egyre több helyen megje -
len ő ún. felekezetközi keresztyén hitoktatástól félreve -
zetni. 
 
Még ugyanaznap délután a Házas Hétvége mozgalom Bud apest 
környéki református csoportjainak találkozóját tart ottuk a 
gyülekezeti teremben Pajzs Ágoston és Réka koordiná lásá-
val. A „Der ű és ború” témakörben hat házaspár osztotta meg 
tapasztalatait a mintegy ötven résztvev ővel. 
 
Március 20-án volt az idei els ő női délután  a gyülekezeti 
teremben. Több, mint harminc ifjú és örökifjú hölgy  járta 

körbe a „n ői er ő” témakörét. Köszönjük a lelkes szervez ők 
munkáját. 
 
Március 23-án volt az idei Budafoki Esték  sorozat els ő 
alkalma. Varga Antal politológus készített fel mink et rö-
vid, összefogott el őadásával a „ Mit várhatunk a választá-
soktól és mit nem? ” címmel. A bevezet őt élénk vita követ-
te. A következ ő el őadás április 27-én lesz. Pál Sándor, a 
Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumának elnöke 
és munkatársai, „ Remény és bizalom Haitin és a Kárpát-
medencében” címmel mutatkoznak be. Május 25-én pedig 
Topolánszky Ákos vezeti beszélgetésünket a „ Bizalom, re-
mény és szenvedélybetegségek” témában. 
 
Március 27-én lesz a tavaszi templom-takarítás  parti. Re-
mélhet őleg, mire ez a Hírlevél az olvasók kezébe kerül 
Virágvasárnap, már megszépült templom és templomker t várja 
majd közösségünket. El őre és utólag is köszönöm a közös 
munkában részvev ők bizalmát és remélem, hogy mindenki 
egyetért velem abban, hogy köszönetet mondok Katona  András 
és Szalontay Károly bogrács-mestereknek a jó ebédér t. 
 
Egyházmegyénk vezet ősége nevében Kiss László egyházmegyei 
f őjegyz ő és Dr. Mészáros István egyházmegyei tanácsos, 
zsinati tag látogat el hozzánk március 29-én hétf őn az 
éves gyülekezet látogatás, az ún. canonica visitatio  kere-
tében. Este 18 órakor lesz ennek kapcsán rendkívüli  pres-
biteri gy űlés, amire a gyülekezet érdekl ődő tagjait is 
szeretettel várjuk. 
 
A húsvéti és a pünkösdi ünnepkör beosztása a Hírlev élben 
máshol megtalálható. 
 
A nyári táborok közül a július 26-31. közötti Gyülekezeti 
tábor t ajánlom kiemelten mindenki figyelmébe, hiszen ide  
nem csak egy-egy korcsoportot, hanem a gyülekezet m inden 
egyes tagját (akár ismer ősökkel együtt) hívjuk és várjuk. 
A gyülekezeti alapítvány támogatásának köszönhet ően igen 
kedvezményes áron lehet részt venni a sokrét ű programokat 
nyújtó alkalmon. Bízom benne, hogy sokan tudjuk itt  majd 
együtt építeni a „reménység szigeteit”. További rés zletek 
a Hírlevél más részein találhatók. 
 



A szerdai 60-on túliak bibliaórája  mellett az egyik 
leglátogatottabb hétközi rendszeres gyülekezeti pro gram 
továbbra is a gyülekezeti foci  volt. Gyarmati Imrénél 
lehet rá jelentkezni. A jó id ő megérkeztével el őtérbe 
kerül a hétf ői szabadtéri program. 
 
Egyházunk gazdasági törvénye szerint az egyházfenntartási 
járulék  (nem adó!!!) ajánlott minimál összege a jövedelem 
1%-a. Köszönjük, hogy a testvérek anyagilag is hord ozzák 
gyülekezetünket. Kérjük, hogy ha csak lehet, ezt ha vi 
rendszeres utalással tegyék.  
 
Kérjük a gyülekezet minden tagját, hogy adója 1-1%- ával a 
Magyarországi Református Egyházat (azonosító kód 00 66) és 
a Budafoki Református Keresztény Alapítványt (adósz áma 
18053931-1-43)  támogassa és erre buzdítsa családtagjait és 
ismer őseit is. A nehéz általános gazdasági helyzetben kü-
lönösen fontos, hogy diakóniai és missziói munkánka t az 
Alapítványon keresztül is támogassuk. 
 
A Református bibliaolvasó kalauz nagyheti igéjével kívánok 
Áldott Ünnepeket gyülekezetünk minden tagjának a ke resz-
tyénség legnagyobb ünnepére. Bölcsességet és elfoga dó sze-
retetet az azt követ ő választásokra. 
 
Lukács, 22, 24-26 
„Ezután versengés is támadt köztük arról, hogy ki a  legna-
gyobb közöttük. Erre ő így felelt nekik: A királyok ural-
kodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jóte-
vőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedje tek, 
hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mi nt a 
legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szo lgál.” 
 
Budafok, 2010. március 25. 

Testvéri köszöntéssel, 
Németh Géza 

gondnok 
 
 
 
   
 
 

 
 
  
 
 
 
 
Biztos horgony 

 
„…bátorításunk van nekünk, 
akik odamenekültünk, hogy 
belekapaszkodjunk az el őt-
tünk lev ő reménységbe. Ez a 
reménység lelkünknek biztos 
és er ős horgonya, amely be-
hatol a kárpit mögé…” 
          Zsid.6:19 

 
Gyermekkoromban alkalmam volt nyaranként hosszabb i dőt 
tölteni egy nagyobb vitorláson, ahol minden nagyon érdekes 
volt egy kisgyermek számára. Pontosan emlékszem, am ikor 
horgonyra kötötték a hajót, többször is kipróbálták , vajon 
tart-e a horgony? Ha úgy találták, hogy nem, be kel lett 
vonni, felhúzni, s újra kidobni. Nem pontosan értet tem 
ezt, de nagyon érdekesnek találtam. Aztán egyszer l ejött 
egy nagy szél, s akkor megértettem. A „nagy szél” a  
Balatonon mindig észak fel ől, a Bakony takarásából, 
sokszor teljesen váratlanul érkezik meg. Ezúttal is  így 
volt, és a feln őttek, a kapitány vezetésével úgy 
határoztak, lehorgonyozzák a part közelébe került, de a 
kiköt őt már elérni nem képes hajót. A horgonyt kivetették , 
de a hajó még egy darabig sodródott. A horgony „szá ntott”, 
azaz nem fogta meg a hajótestet. Mindenki nagyon iz gatott 
volt, engem beküldtek a kajütbe, onnan lestem kifel é. Egy 
id ő után azonban már megkapaszkodott a horgony, tartot t, 
és mi biztonságban voltunk. A szél erejének 
alábbhagyásával visszahúzták a horgonykötelet, majd  már 
vitorlát is lehetett bontani. Már biztonságban volt unk.  
A keresztyénségnek is egyik legrégibb jelképe, mode rn szó-
val brand-je a horgony, melynek számos ábrázolását ismer-
jük. Kár, hogy kicsit elfeledett jelképe, melyet a mai ige 
most számunkra megelevenít. Megeleveníti a már akko r fel-

 
„Mert te vagy , Uram, 
reménységem, 
te vagy Uram, bizodalmam 
ifjú korom óta.” 
     71. Zsoltár 
5 



ismert igazságot: lehorgonyzás a hit, a reménység é s a 
bizalom szerz őjénél. Ez volt a reformátori teológiai for-
dulata is, a sola scriptura solus Christus tanítása . Szem-
ben áll a d űne, a futóhomok életekkel, a homokra épített-
séggel. Valóban, a sodródás az egyik jellemz ője, karakte-
risztikája a kornak, melyben élünk, s melyben oly s ok vi-
har, sz űkösség, elégtelenség közepette számtalan tan, ta-
nítás, elv árulja magát a gondolatok börzéjén. Ma, amikor 
többet költünk biztonságtechnikára, mint a közösség i lé-
tünkre, az elkülönülésre, mint a találkozásra, nagy on nem 
minden, mit ragadunk meg, mihez ragaszkodunk. Miben  bí-
zunk? Szép ez a kép azért is, mert nem a makacsságo t, ha-
nem az állhatatosságot emeli rangra: „álljatok szil árdan, 
és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyek et (…) 
tanultatok (2. Thess 2:15).  
E tekintetben két tévelygésr ől beszélhetünk. A vakbizalom-
ról, mely vakhitet értelem nélkül követel meg, és a  tévu-
tas reménységekbe vetett hiteket, melyek az utolsó el őtti-
re fókuszálnak.    
Különösen is nagy jelent ősége van ennek ebben az évben, 
amikor az utolsó el őttiben, az Istent ől elidegenült emberi 
struktúrákban nagy tülekedés fog bekövetkezni, hisz en so-
kan árulják majd a világmegváltás igéit nekünk, kív ánnának 
megszerezni bennünket, bizalmunkat, voksunkat maguk nak. 
Függetlenül az „igehirdet ők” jószándékától, társadalmi 
üzeneteit ől, s őt igazságaitól is, ragaszkodnunk kell a 
„tanultakhoz”, s az Isten reménységéhez, mely lelkü nknek 
biztos és er ős horgonya, kell ragaszkodnunk. Jó, hogy van-
nak ilyen id ők, melyek reménységünk végs ő forrására kér-
deznek rá.  
Nem csak evilági, politikai-társadalmi, tehát az ut olsó 
el őtti szempontjából, de üdvtörténeti szempontból is 
fontos id őkben élünk. Mögöttünk az áll, hogy immár minden 
elvégeztetett, ami üdvösségünkre nézve szükséges, e l őttünk 
mégis új és új napok jönnek, amelyekben tudjuk, er őnk 
magában mit sem ér. Ezt az el őttünk lev ő id őt tudakoljuk, 
hogy állhatatosan megfuthassuk utunkat, hogy ne vaj ákosok 
és gyékényárusok áruiban bízzunk, hanem ő, a mi Urunk 
tanítson reménykedve és bizalommal várni az id őket, a 
jöv őnket. Hogy ne az esetlegesség és ideig valóság 
sodródásában éljünk, hanem horgonyozzunk az id ők Urának 
tanításában.      Ez a várakozás és el őre tekintés nem tétlenség, nem ke-
resztyén munkanélküliség, mely a cselekvés minden l ehet ő-

ségét átengedi, hanem – ahogy egy teológus fogalmaz ott – a 
teljes igénybevételünk és foglalkoztatottságunk ide je. 
Simon Péter pontosan, tehát hittel fogalmaz err ől Lukács 
evangéliumában: „Mester, egész éjszaka fáradtunk ug yan, és 
semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a háló-
kat.” (Lk 5:5) Ahogy akkor, úgy ebben a mai, sorsdö nt őnek 
ígér ő id őkben is az Ő szava a sorsunkat ténylegesen eldön-
t ő.  

Topolánszky Ákos 
 
 
 
 

A látogató szolgálat tavaszi megbeszélése 
 
 

Nem egészen egy évvel ezel őtt tartottuk az akkor beinduló 
látogató szolgálat els ő megbeszélését. A szolgálat létre-
hozásával az volt a cél, hogy minél több gyülekezet ünkhöz 
tartozóval tartsuk a kapcsolatot, illetve segíthess ünk, ha 
erre igény lenne. Az akkori megbeszélésen nagyjából  körvo-
nalazódtak a feladatok. 
 
Bevallom őszintén, lelkesedéssel vegyes izgalommal láttam 
hozzá a feladathoz. Mint kiderült, ezzel nem csak é n vol-
tam így. A beszámolókból sok érdekeset megtudhattun k mások 
tapasztalatairól, valamint arról, hogy ki hogyan lá tott 
hozzá a munkához. 
 
 A csoportban minden korosztály képviseltette magát , mégis 
sok egybehangzó véleményt hallottunk. Kiderült, hog y 
nagyon sokan azok közül, akiket felkerestünk, örült ek a 
látogatásnak. Igaz, hogy volt bizalmatlanság is, hi szen az 
Istentiszteleteket és a különféle alkalmakat ritkáb ban 
látogatók nem feltétlenül ismerik munkatársainkat. A 
felkeresettek közül, ha csak kapun keresztül is, de  
sikerült mindenkivel beszélgetni. Általában örömmel  vették 
a látogatást, és ha el őtte tudtunk telefonon id őpontot 
egyeztetni sikeres volt a bemutatkozásunk és az 
ismerkedés. Kialakultak olyan „kapcsolatok” is, ami k azóta 
rendszeressé váltak. Néhány esetben segítséget is k értek, 
de az érdekl ődésnek és a beszélgetéseknek többnyire 
örültek. 



Szinte minden munkatárs arról számolt be, hogy a 
Hírlevelet rendszeresen igényelnék. Ez remek alkalo m arra, 
hogy id őközönként meglátogassunk olyanokat is, akik 
egyébként nehezen jutnak el alkalmainkra, így b ővül és 
er ősödik kapcsolatuk a gyülekezettel. 
 
A megbeszélés végére kialakult az a vélemény, hogy a re-
méltnél sikeresebben indult ez a kezdeményezés. Sok kal 
több volt a pozitív visszajelzés, mint a kudarc. Vá rjuk 
azokat, akik szívesen bekapcsolódnának munkánkba, m ivel 
sok olyan munkatársunk is van, akik több szolgálato t is 
vállalnak, és szívesen átadnának a feladatból. Mive l ta-
pasztalatokkal már rendelkezünk, szívesen segítjük az ő 
munkájuk beindulását. 
 
A következ ő összejövetelünket augusztus végén tartjuk re-
ménykedve abban, hogy a sikeres indulás után eredmé nyesen 
végezhetjük tovább ezt a feladatot. 
 

Fraskóné Hatos Katalin 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Dzsida Jen ő 
 
NAGYCSÜTÖRTÖKÖN 
 
A szél suhogva borzong 
az olajfa-lombokon. 
A kanyargós úton, által az erd őn 
tömöttsorú fáklyások jönnek. 
 
Testemet ételül adtam,  
véremet italul adtam, 
könnyel mostam meg lábaitokat;  
Mégis egyedül maradtam. 
 
Hajnal-derengés borzong 
a sötét lombokon. 
Júdás után, által az erd őn 
sátánarcú fáklyások jönnek. 
 
Testvéreim, tanítványaim! 
Égignyúló kemény kereszten 
holnap megölnek engem! 
És ti alusztok, mélyen alusztok! 

 
 
 
Szombat esti áhitat a monoszlói hétvégén 
 

"Hagyd az Úrra a te útadat,  
bízzál Benne, mert Ő munkálkodik."  

Zsolt. 37:5 
 

A mai világban az ember nehezen bízza rá magát máso k 
szavaira, gondolataira, mert olyan sokszor lopták m ár meg 
a bizalmunkat, olyan sokan csaptak már be... Ezért a ma 
embere bizalmatlan, pedig bizalom nélkül pokol a fö ldi 
lét, mert a bizalmatlanság gyümölcse a félelem. Ebb en a 
sötét és reménytelen világban szólal meg az él ő Isten: 
"Hagyd az Úrra a te utadat..." Itt kezd ődik a hit. Elég, 
ha Ábrahám példájára gondolunk, aki vállalta az Ist en sza-
vára való ráhagyatkozást, amikor otthagyta Háránt é s Isten 

 
   „A hit pedig a remélt dolgokban 
való bizalom , és a nem látható dol-
gok létér ől való meggy őződés.” 

          
Zsid. 11:1 



parancsa szerint Kánaán földje felé indult. Ez a hí vő élet 
kezdete. Isten szól, s ha kinyitom a szívem ajtaját  az Ő 
kijelentése, Jézus Krisztus és az Ő evangéliuma el őtt, és 
befogadom Őt, azaz személyes él ő kapcsolatba kerülök Vele, 
akkor elmondhatom: "Ismerem Istent." Ez az els ő evangéli-
um, örömhír a számunkra: Mi református keresztyének  ismer-
jük az él ő Istent. Ez azért lényeges, mert csak az az em-
ber, aki ismeri Istent, csak az tudja rábízni az él etét, 
mivel nemcsak azt tudja, hogy az él ő Isten létezik, hanem 
hiszi azt is, hogy személy szerint neki is jót akar . Hinni 
tehát azt jelenti: Rábízom magam arra az Istenre, a ki ne-
kem a legjobbat akarja. S erre a bizalomra hív a zs oltá-
ros, amikor azt írja: "Bízzál Benne..." 
S a szentíró ezt a bizalmat Isten személyéhez köti,  mert 
tudja, megtapasztalta, hogy "aki Benne bízik, az ne m csa-
latkozik". "Mert Isten nem ember, hogy hazudjék",  - azaz 
tartja a szavát. Így egyedül az Ő Igéjére lehet építeni. 
"Aki hallja t őlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, 
hasonló az okos emberhez, aki k ősziklára építette a há-
zát." Isten nem változik. " Ő tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz." Ahogy az ének is mondja: "Mert mind igaza k és 
ámenek, amik szádból kijöttenek." S mi minderre a g aran-
cia? " Ő munkálkodik..." "Nem hatalommal és nem er ővel, 
hanem az én er őmmel, mondja a Seregeknek Ura."  A hív ő 
keresztyén ember örök reménysége, hogy az él ő Isten ebben 
az elvetemült világban is munkálkodik. Éppúgy bennü nk, 
mint az Ő Lelke által általunk. Ez a missziói küldetésünk 
ereje és alapja.  
Összefoglalva: A hív ő keresztyén ember azért sikeres em-
ber, mert tudja, hogy kiben bízik, kire bízta az él etét, s 
ki az, aki munkálkodik ebben a világban, hogy az em berek-
nek valóban jó legyen. Ámen. 

Becker Norbert Gyula 
 

 
 

Szül ői bál a Halacskában 
 
 
Február közepén tartotta óvodánk tizenkettedik szül ői bál-
ját. Erre miden évben sor kerül, a gyermekek farsan gja 
után. Sok szül ő várja ezt az eseményt, mivel remek alkalom 
nyílik egy kis kötetlen beszélgetésre, na és egy na gyon 
kellemes és szerfelett vidám estére. Ilyenkor egy k icsit 
talán mi is gyerekek lehetünk, ahogy ezt az egyik v etélke-
dő csoport meg is állapította magáról. 
 
Az óvoda dolgozói és sok szül ő vesz részt a szervezésben. 
Ilyenkor, akinek kedve van hozzá, megmutathatja „te hetsé-
gét”. Ugyanis a m űsort az óvón ők és szül ők által alakított 
csoportok szolgáltatják. A tizenkét év alatt nagyon  sok 
vidám és elgondolkodtató el őadást láttunk. Meséket, szín-
darabokat és rengeteg éneket ismertünk így meg. Az együtt 
éneklés még melegebbé teszi a hangulatot. 
 
Nagy Péter lelkész úr megnyitója után kezdetét vett e a 
„mulatság” ahol legalább 150 f ő volt jelen. 
 
Ebben az évben újdonság volt, hogy gyülekezetünk is  képvi-
seltette magát egy csoporttal, akik szintén lelkese n részt 
vettek a m űsorban, valamint az est második részében tar-
tott vetélked őben. Különösen jó érzés volt, hogy sikerült 
egy olyan el őadást összeállítanunk, ahol együtt énekeltek 
szül ők, óvón ők, kórus tagok és a gyülekezet vendégei is. 
Ráadásul olyanok is el tudtak jönni a bálra, akik m ár ré-
gebben jártak az óvodába és így felidézhették szép emléke-
iket és láthatták a sok változást is. 
 
Természetesen a „Kis Halacskások” is szép számmal j elen 
voltak és ők is aktívan részt vettek az este 
programjaiban. A moldvai táncház igen sok résztvev őt 
tudott megmozgatni, így az este programja között vo lt 
lehet őség egy nagyobb mozgásra is. Utána jól esett a 
vacsora, és mindenki megújult er ővel érkezhetett a 
vetélked őre, ahol természetesen csak nyertesek voltak. A 
feladatok megoldásában igen sok remek ötlet és elké pzelés 
jelent meg. 



 
Idén is nagyon jó színvonalú és remek hangulatú est ét tud-
tunk eltölteni együtt, amiért hálásak vagyunk, és r emél-
jük, hogy ez a szép hagyomány továbbra is megmarad.  

 Fraskóné Hatos Katalin 
 
 
Napsütés, der ű, tavasz, er ő…. 
 

Az idei tavasz els ő napsütötte délutánján, (március 
20.-án) a gyülekezeti terembe lépve furcsa ellentét et ta-
pasztalhattunk: kint napfény és legalább 20 oC meleg, bent 
kissé félhomály és meglep ő hideg. Ez az érdekes kett ősség 
nem sokáig tartott. Ahogy sorra érkeztek a hölgyek a te-
remben egyre melegebb lett és a lelkünket is egyre inkább 
átjárta az együttlét melege. 
 Ezen a napfényes szombaton tartotta gyülekezetünk a 
hagyományos tavaszi n ői délutánját. Ismét érezhettük és 
megtapasztalhattuk, milyen sok helyr ől jövünk, milyen sok-
félék vagyunk, de van, ami mégis összeköt bennünket . Ez a 
láthatatlan kötelék els ősorban a Teremt őbe és Krisztusba 
vetett hitünk, de természetesen az is, hogy mindann yian 
érz ő n ők vagyunk. Ki anya, ki feleség, ki nagymama, ki 
dédmama, ki n ővér, ki húg, ki keresztanya, de legtöbbünk 
egyszerre több szerepet is betölt. 
 A délután szellemi vezérfonala ebben az évben a „ női 
er ő”, illetve a „n ői szerepek” volt. Bevezetésként Viola a 
következ ő igét olvasta fel: „…mert amikor er őtlen vagyok, 
akkor vagyok er ős.” (2 Kor. 12:10). 

A gondolatébresztésként idézett igér ől sok minden 
eszünkbe jutott. Hogyan tudunk mi n ők gyengeségünkben is 
er ősek lenni, családokat összetartani, betegeket ápoln i? 
Valószín űleg azért, mert Istennek pontosan ez volt a ter-
ve, amikor a n őt alkotta. Gondoljunk bele, hogy általában 
az anya marad egyedül, ha válás történik és sérült gyermek 
születése után is legtöbbször az apukák szokták fel adni, 
vagy nem helyesen feldolgozni a szokatlan helyzetet . Talán 
mi n ők könnyebben el tudjuk fogadni az er őtelenséget és 
így tudunk er ősek lenni… 

Mi is a n ői er ő? Egy csodálatosan megfogalmazott 
verset hozott nekünk Viola, ami egyszerre volt megr endít ő 
és bíztató. 

  

Muraközy Gyula 

AZ ERŐ 
  
- Ugye, édesapám, amikor a sziklát 
véres zivatarban villámok hasítják, 
viharok rárontnak, habok ráomolnak, 
s magas szikla volt ma, s k őszirt marad holnap; 
ha a századok nem tudták porrá tenni, 
sziklánál er ősebb nincsen is tán semmi? 
  
- Nem, fiam. Ott nem lelsz sem érzést, sem eszmét, 
csak makacs a szikla. Az er ő nem ez még. 
  
- Akkor, édesapám, az a h ősi ember, 
aki egymaga vív gyilkoló sereggel, 
s küzd, ha h ősi teste csupa vér, mer ő seb, 
ugye, a világon az a leger ősebb? 
  
- Nem fiam. Nézd a föld valamennyi h ősét, 
mind csak bátor ember. Ez nem az er ő még. 
  
- Hát a zsarnok, apám, ki népeket tör le, 
s el őtte mindenki csak térdel ő törpe, 
és amerre halad, hervadás a lábnyom, 
ő a leger ősebb ezen a világon? 
  
- Fiam. Bár ha a föld mind neki teremne, 
a zsarnok hatalmas, nincsen er ő benne. 
  
- Édesapám! Akkor nincs is er ős ember? 
  
- Kedves kicsi fiam! Egy bús, őszi reggel 
- kicsiny gyermek voltál, sápadt, apró, gyenge - 
az édesanyádat temettük el csendben. 
Szép, sápadt arcával, fekete szemével 
betegágyad mellett lelte minden éjjel. 
  



Kétes hajnalórán lázas álmod leste, 
fáradt volt szegénynek a gyönge, kicsi teste. 
Téged sötét árnyak hallgatózva vártak, 
ám ő elébe állt a rideg halálnak. 
  
Virrasztva, ápolva, ringatva becézett, 
s halovány arcodra visszatért az élet. 
Őszi napsugárnál már te ránevettél, 
betegséget, könnyet, fájdalmat feledtél. 
S őszes sötét felh ő könnyét, hogy kisírta, 
szegény édesanyád leroskadt a sírba. 
Nem volt er ős szikla, 
nem is termett harcra. 
Hervadó virág volt szelíd, sápadt arca. 
Magahunyó napfény, 
kettétörött nádszál, 
s mégsem volt nagyobb h ős az édesanyádnál. 
Tudod már fiam, hogy az er ős ki lehet? 

- Tudom, édesapám: aki nagyon szeret. 
 
E szívmelenget ő verset olvasva és az alkalom elején Németh 
Zsuzsa által feltett egyik kérdésre gondolva (Ki áp olt 
hosszabb ideig valakit?) meger ősödhettünk, hogy az Úr min-
ket többek közt valóban a szeretetre, empátiára ter emtett. 
 Az irodalmi barangolás után érdekes játékra hívott  
minket gyülekezetünk egyik hölgytagja, Zsindely Kat alin, 
aki többek közt pszichológusként és család-terepeut aként 
tevékenykedik. Azt kérte gondoljuk át milyen szerep eink 
vannak az életünkben, majd pedig ezeket a szerepeke t egy 
képzeletbeli torta szeleteiként rajzoljuk le és szí nezzük 
ki attól függ ően, hogy melyik szerep mekkora hangsúllyal 
van jelen mostani életünkben. A jelenlev ők sokféleségét 
mutatta a torták és a szeletek különböz ősége. Életkori és 
a családi helyzetünknél fogva alakultak a rajzok. I zgalmas 
volt látni, hogy ki milyen színeket használt és mek korára 
rajzolta az alapot. Kati el őadásából kiderült, hogy ezeket 
a jellemz őket érdemes tudatosan értékelni, illetve nem 
árt, ha a társunkkal is elkészíttetjük a saját szer eptor-
tánkat, majd összehasonlítjuk a kett őt. A hat f őből álló 
asztaltársaságok tagjai a torták „elemzése” kapcsán  ismer-
kedtek egymással. Jó volt kicsit belelátni néhány k edves 

ismer ősünk életébe úgy, hogy az nem merítette ki a tolako -
dás, vagy az intimpistáskodás fogalmát, ugyanakkor nyílt 
és őszinte beszélgetésekre adott alkalmat. 
 A délután végén, akinek volt kedve üvegvázát díszí t-
hetett különböz ő matricákkal, vagy üvegfestékkel. Ennek 
kitalálója és anyagbeszerz ője Rideg Erika volt. A 
kreatívkodás mellett a hagyománynak megfelel ően csipeget-
hettük a sokunk által készített finom sütiket, ille tve a 
receptek csereberélésre is adódott lehet őség. 
 Azt hiszem az összes jelenlév ő (kb.: 35 f ő) nevében 
őszintén mondhatok köszönetet a szervez őknek az alkalom 
minden részletéért, így a szép terítésért, a hagyom ányos 
módon hagymahéjjal és apró levelek segítségével fes tett 
tojásokért, a kakaós sütib ől nyuszi, virág és egyéb kedves 
formára kiszaggatott falatkákért és miden gondolatu kért, 
erejükért, amivel ilyen kellemessé tették számunkra  ezt a 
délutánt 

Víg Kati 
 
 
 
Hírek a nyári gyülekezeti táborról 
 
2010. július 26-án reggel indulunk bérelt busszal é s au-
tókkal a nyári gyülekezeti táborba a Debrecen melle tti 
Dorcas kempingbe. A résztvev őknek lelki és közösségi élmé-
nyekben valamint kikapcsolódásban és felüdülésben l ehet 
részük. A táborban délel őtti igei alkalmak lesznek, ahol 
tovább gondolkodunk az év mottóján, ami a reménység  és 
bizalom. A gyermekeknek a feln őttekkel párhuzamosan lesz-
nek lelki alkalmak. 
Délutánonként sok lesz a játék (íjászat, golf, foci , mé-
tás, vetélked ők stb.) és pihenés.  Néhány délutánra el ő-
adókat hívunk Debrecen környékér ől.  
Az estéket áhítat, bográcsozás, táncház, tábort űz, csilla-
gászat, filmklub és jó beszélgetések teszik kelleme ssé és 
maradandó élménnyé. 
Az egyik nap megnézzük Debrecen nevezetességeit, és  stran-
dolásra is lesz lehet őség. 
Jó hír, hogy a tábor, jelent ős támogatást kapott, így min-
denki szállásköltségek 50%-át és az önálló keresett el nem 



rendelkez ők esetén az ebéd 50% a gyülekezet állja. Így az 
árak a megközelít őleg következ őkeppen alakultak: 
 

A tábori összköltség: 19.000 Ft/f ő/hét és  31.000  Ft/f ő/hét kö-
zött  alakul.  

Egyedülállóknak 
(1f ő)  

22.000 
Ft  

3 f ős szobában közösen  

Házaspároknak 
(2f ő) 

51.200 
Ft  

  

Diáknak* (1f ő) 
18.000 
Ft  

*önálló jövedelem nélkül 

Családnak (4f ő)  
80.000 
Ft  

2 feln őtt, 2 gyerek 
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Nagycsaládnak 
(6f ő)  

122.000 
Ft  

2 feln őtt, 4 gyerek 

Az itt feltüntetett kombinációs árak csak tájékozta tó jelleg ű-
ek, a tervezést segítik!  
Az árak egy étkezést (ebédet) tartalmaznak. Lehet őség van étte-
remben reggelit és vacs orát is kérni, de a legtöbb szálláson 
van konyha,  és lehet őség van egyszer ű ételek készítésére.  
A konkrét összeg jelentkezéskor kerül megbeszélésre , amely et-
t ől eltérhet a több kombinációs lehet őség következtében. 

 
A pontos szállásárakat meg lehet nézni a honlapon i lletve 
a szórólapokon. 
Mindenkit szeretettel várunk, hogy együtt épüljünk,  örül-
jünk, valamint felejthetetlen élményekkel gazdagodv a tér-
hessünk haza és építhessünk mi is másokat. 

Papp Tamás 
 

 
Hittanos Gyermek- és Szegénymissziós Szolgálat 
hírei 
 
 
Ézsaiás Ifi hét Balatonalmádiban 
. 
Tavaly nyáron 2009. július 27 - augusztus 2. között  volt 
az Ézsaiás ifi balatonalmádi tábora. Közel 30 fiata l, 
többségükben volt Don Boscos és Szent Margitos diák ok az 
ifi " ősi" magjával vett részt ezen a missziós héten.  
 
Külön hálás vagyok az él ő Istennek Pálfi Szabolcs, Naszády 
Kata, valamint a tiszakeszi református gyülekezet i fijének 
fiataljaiért (Miskolczi Bogi, Borza Fecó, Molnár De tti, 
Nagy Henrietta) akik  vállalták az ifi táborban val ó szol-
gálatot. Csodálatos volt megtapasztalni a lelki mun kában 
az egységet, habár évközben közel 200 km választ el  minket 
egymástól. 
 
A tábor hétf ő reggelt ől vasárnap estig tartott. A hét té-
mája Pál Thesszalonikabeliekhez írt I. levele volt,  ame-
lyet végigtanulmányoztunk. Ez úgy történt, hogy min den 
délel őtt egy hosszabb szakaszról volt tanítás, majd a 
szolgáló ifjaknak hála kiscsoportos beszélgetésben dolgoz-
tuk fel az adott témát. Els ősorban olyan kérdések vet ődtek 
fel, amelyeket a fiatalok leggyakoribb problémái. I lyen 
volt,  pl. a félelem kérdése, a szentség, gondolat,  lehet-
séges-e így élni?, vagy épp a hála, azaz a köszönet  prob-
lematikája - s nem utolsó sorban az élet és halál k érdése. 
Számomra a kiscsoportos beszélgetés épp e legutóbbi  téma 
kapcsán volt a legemlékezetesebb, mivel csoportunkb an sok 
lelkileg "kezeletlen" gyászeset került el ő, ami kihat mind 
a mai napig a családjaikra, illetve a családi kapcs olatuk-
ra. 
 
Nagyon hálás vagyok az Úr Jézusnak a fiatalok őszinteségé-
ért, a könnyeikért és az imádságaikért. Még a ki ne m mon-
dottakért is. Számomra mindig az a legnagyobb csoda , ami-
kor egy-egy lélek megnyílik Isten igéje kapcsán, s jó volt 
megtapasztalni, hogy ezeknek a fiataloknak végre va n egy 
helyük, ahol kiönthetik a szívüket-lelküket, s átve hették 



az él ő Isten áldását, bocsánatát, egyszóval szeretetét. : -
) 
 
Este evangelizációval zárult minden nap, szintén az  I. 
Thessz. alapján. Fontos megjegyezni, hogy mind a dé lel őt-
ti, mind az esti alkalmakon sokat énekelünk, s nagy  hang-
súlyt fektetünk nemcsak az ifi énekek elsajátításár a, ha-
nem hagyományos református énekeink megtanulására i s. Az 
ifisek a református Halleluja énekeit is nagyon sze retik. 
A tábor lelki részéhez tartozik a "négyszemközti" l elki 
beszélgetés és imádkozás. Hála az Úrnak, idén két f iatal-
lal is volt ilyen alkalom. A két kötött lelki alkal om kö-
zötti id őben voltak a közösségi programok, röpi-bajnokság 
a parton, strandhabparty, illetve pankráció a Balat onban, 
azaz fürdés, lubickolás. Mindezeket a szabadid ős programo-
kat a fiatalok nagyon kedvelik, s én is lényegesnek  tartom 
a közösségformálás szempontjából. Jó volt látni, ho gy 
szombaton az ifisek már nem különültek el egymástól  a 
templom padjaiban, hanem egy kupacban ültek, azaz l étre-
jött a krisztusi értelemben vett testvériség, vagyi s a 
fiatalok úgy tekintettek egymásra, "hogy mi az Ézsa iás 
ifi, egy közösség, egy család vagyunk." 
 
Öröm és hála van a szívemben mindezekért, minden fi atalért 
és az él ő Isten minden lelki ajándékáért, amit Jézus 
Krisztus adott ezen a héten. S álljon itt az egyik ifis 
tábor utáni SMS-em: "Köszönöm ezt a tábort, igazán feltöl-
t ődtem Jézus Szeretetével, Igéjével és reménységével.  
Ilyen sok szeretetet mindenki fel ől ritkán kapok." Pállay 
Flóri. 
 
Bízom abban, hogy a Mindenható meg őrzi ezeket a fiatalokat 
s id ővel református gyülekezetünk, gyülekezeteink oszlop ai 
lesznek. Erre bíztat bennünket az ifi hét egyik f ő igéje 
is: "Hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, 
hogy ránk bízza az Evangéliumot, úgy hirdetjük azt,  mint 
akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a sz ívünket 
vizsgáló Istennek" (I. Thessz. 2:4) 
 

Becker Norbert Gyula 
 

 
Reményik Sándor 
 
PILÁTUS 

            János evang. XIX. 22 
 
A pörnek vége. Elvégeztetett… 
Véres a kereszt tövében a f ű. 
A helytartóban forr a néma düh 
S egy gondolat tépi a másikat. 
 
„Rongy cs őcselék én unlak titeket, 
Unom a vágyatok, a hitetek, 
A papjaitok ragyogó ruháját,  
A mellük ver ő messiásokat, 
A nap hevét ez átkos ég alatt,  
A zagyva szókat, a buja színeket,  
És magamat. És uramat, a császárt,  
Ki bíróvá tett egy ilyen  nép felett. 
 
„Feszítsd meg!”- üvöltötték a fülembe, 
Amíg unottan odalöktem nékik. 
 
Szegény bolond! Pedig csak álmodott, 
Csak álmodott egy létráról az égig. 
Csak álmodott, de ezeknél tán szebben. 
Már szürkül fenn a Koponyák hegye – 
Vajon álmodik-e még a kereszten? 
Valamit szólt nékem az igazságról,  
Azután némán vérzett, ragyogott. 
Gúnnyal kérdém: az igazság micsoda? 
Felelé: „én vagyok”. 
 
Eh, hát kicsoda nékem ez az ember?! 
 
A cs őcselék morajlott, mint a tenger,  
Én untam, untam amazokat, ezt is. 
Egy messiással több vagy kevesebb, 
Pilátus lelke nem lesz nehezebb 
És könnyebb tán ez istenverte föld,  
Untam a dolgot. Odalöktem. Vége. 
 



De jaj! Vajon kire szállott a vére?! 
 
Az alkony megy, az est, az éj leszáll,  
De a helytartó nyugtot nem talál. 
 
„Feszítds meg!” üvöltötték a fülembe 
És nekem nem volt elég fegyverem,  
Nem volt elég lándzsásom odakünn, 
Vagy – vagy üres volt talán a szívem? 
Eh mit bánom én, a bölcs szív üres, 
Bús madarak, el a szívr ől, hess! 
 
„Feszítsd meg!” üvöltötték a fülembe. 
Mi közöm hozzá? Feszítsétek hát, 
Te véres kez ű, szennyes cs őcselék, 
Feszítsd, feszítsd meg hát a Messiást! 
Él-e, meghal-e, egy marad az átok, 
Isten se váltja meg a világot. 
Mi közöm hozzá? Feszítsétek hát! 
Vigyétek! – Vitték. A kereszten holt. 
Ki tudja, talán mégis  király volt!” 
 
Csend most. De hallga! most az éj kopog,  
Pilátus udvarában a papok. 
„Uram mi véled egyet így nem értünk, 
Ahogyan írtad, botránkozás nékünk. 
Rexnek, Uram, csak ő mondta magát, 
Nem készítetted jól a Golgothát!. 
Ni milyen furcsa, r őt láng a szemén! 
Ím k ővé vált a nádszál: oly kemény. 
(Odafenn csendbe hallgat a kereszt.) 
Pilátus n ő, ahogy beszélni kezd: 
„A Messiásotok megmenteni késtem,  
De négy bet űt a keresztjébe véstem, 
E négy bet ű az én  becsületem, 
Hajótöröttségem utolsó roncsa, 
Hitetlen hitem, büszke makacsságom, 
Egy akarat az akaratlanságon. 
 
E négy bet ű az én becsületem. 
Hadesre! ez a négy bet ű marad! 
Ha alá kéne temetnem e várost,  
Rómát, az Imperatort, magamat: 

E négy bet ű az én becsületem!! 
 
Papok, zsidók, hozzátok szólok nyíltan, 
Halljátok: amit megírtam, megírtam.” 
 
Benn csönd, de künn az éj zsoltárba kezd 
S áll a zsoltáros éjben a kereszt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zenei hírek 
 

VII. Református Zenei Fesztivál 2010. június 4-5-6. 
*** 

IX. Református énekek – MÜPA 2010, június 25. 
*** 

Megjelent az első Református énekek DVD (a 2009-es 
MÜPA koncert teljes hang- és képanyaga) 



 
 
 
 
Május 8-án, szombaton, 18 órakor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A marimba nevű ütős hangszer 
Magyarországon szélesebb kör-
ben még nem annyira ismert. A 
hangszer gyökerei a különböző 
tradicionális törzsek zenéibe nyú-
lik vissza: a játékos fa hanglapo-
kat üt, aminek hangját valamilyen 
üreges test (kezdetben kivájt tök, 
kókusz) felerősíti és megzengeti. 
Ezek mindenki által ismert válto-
zata a xylofon is, és a kevésbé is-
mert, nagyobb hangterjedelmű testvére a marimba. A játékos 
négy verővel a legváltozatosabb stílusú zenéket tudja rajta meg-
szólaltatni. Ez a koncert egy korszakokon és kontinenseken átíve-
lő zenés földkörüli utazás lesz: mexikói táncoktól, az ír, kelta dal-
lamokon és a távol kelet világán át az amerikai jazzig. A műsor 
második fele pedig az európai zene régi és újabb korszakait hozza 
közel egymáshoz – mindezt egy afrikai hangszeren! Május 8-án, 
szombaton, 18 órakor sok szeretettel várjuk a református temp-

lomba a felnőtteket, gyerekeket és a zenei érdekességre vágyókat 
egyaránt!   
 
 

A 2010. évre tervezett gyülekezeti programok 
 
Id őpont Program 
Március 29. hétf ő Canonica visitatio 18.00 
Április 1. (nagycsü-
törtök),  

Istentisztelet. 18h00 (Úrvacsora -  
közös kehely) 

Április 2. (nagypén-
tek) 

Istentisztelet. 10h00 és 18h00 

Április 4. (húsvét 
vasárn.) 

Istentisztelet. 10h00 (Úrvacsora -  
kis kehely) 

Április 5. (húsvét 
hétf ő) 

Istentisztelet. 10h00 (Úrvacsora -  
közös kehely) 

Április 6. (kedd) Presbiteri gy űlés, 19h00 
Április 9-11. (pén-
tek-vas.) 

Cserkész tavaszi tábor 

Április 10. szombat Vizsga vespera 18h00 
Április 14-18. Konfirmációs tábor (Ráckeve) 
Április 16. (péntek)  Konfirmációs vizsga 17h00 
Április 18. (vasár-
nap) 

100 éves a volt Protestáns Imaház 
és 110 éves az önálló, gyülekezet; 
cserkész-zászló avatás, konfirmá-
ció, szeretetvendégség 

Április 24. (szom-
bat) 

Országos Cserkésznap 

Április 27. (kedd), 
18h00 

Budafoki esték: Pál Sándor, a Ma-
gyar Reformá tus Szeretetszolgálat 
kuratóriumának elnöke és munkatár-
sai, „ Remény és bizalom a Kárpát-
medencében”  

Május 1. (szombat) vespera 18h00 
Május  2-6. Ciszterekkel kirándulás  
Május 4. (kedd) Presbiteri gy űlés, 19h00 
Május 8. (szombat) Cserkész próbázás  
Május 9. (vasárnap) Cserkész fogadalomtétel, szeret et-

vendégség  
Május 13. (csütör-
tök) 

Áldozócsütörtök 



Május 21-24. Csíksomlyói Don Bosco tanári kirán-
dulás 

Május 23. (vasárnap)  Pünkösd vasárnap 
Május 24. (hétf ő) Pünkösd hétf ő 
Május 25. (kedd), 
18h00 

Budafoki esték, Topolánszky Ákos, 
„ Bizalom, remény és szenvedélybe-
tegségek”  

Május 28. (péntek) Tanévzáró istentisztelet, Halacska 
Református Óvoda, 16h30 

Május 29. (szombat) Gyereknap, Családi kirándulás, Ha-
lacska Református Óvoda, 9h00  

Május 29. (szombat) Konfirmációs vizsga 16h00 
Május 30. (vasárnap)  Konfirmáció 10h00 
Június 5. (szombat) Hittanos családi nap (verseny, 

énekverseny) 
Vespera 18h00  

Június 12. (szombat)  Cserkész csapatévzáró 
Június 13. (vasár-
nap) 

Tanévzáró istentisztelet 

Június 19, (szombat)  Kiscsoportok találkozója 15h00 
  
Június 21-27. Csillagász tábor 
Június 25–július 4. Reg ős cserkész tábor 
Június 28-július 4. Tiszakeszi missziós tábor 
Június 28-július 3. Gyülekezeti hittantábor, 

Balatonfenyves 
Július 5-10. Don Bosco, nosztalgia osztálytábor  
Július 6. (kedd) Presbiteri gy űlés, 19h00 
Július 6-16 Kerületi cserkész nagytá bor 

(Homokbödöge, Pápa mellett, 2000 
cserkész) 

Július 19. (hétf ő) –  
augusztus 19. (csü-
törtök) 

Nyári zárás, Halacska Református 
Óvoda 

Július 26-31. Gyülekezeti tábor 
Augusztus 2–8. Almádi ifi hét (Ézsaiás ifi) 
Augusztus 9–5. Almádi ifi hét (gyerekmissziós) 
Augusztus 3. (kedd) Presbiteri gy űlés, 19h00 
Augusztus 23.  Óvoda kezdés 
Szeptember 3. (pén-
tek) 

Tanévnyitó istentisztelet, Halacska 
Református Óvoda, 16h30 

Szeptember 4- 5. 
(szombat-vasárnap) 

Szől őskert gyermeksátor a Budafoki 
Pezsg ő- és Borfesztiválon 

Szeptember 7. (kedd)  Presbiteri gy űlés, 19h00 
Szeptember 10. (pén-
tek)  

Cserkész tanévnyitó 16h30 

Szeptember 18. 
(szombat) 

Gyalogtúra (Majkra ???) 

Szeptember 19. (va-
sárnap) 

Hittan tanévnyitó (óvodás csoport 
is, szer. vendégség) 

Szeptember 21. 
(kedd),  

Budafoki esték 18h00Kopp Mária??? 

Szeptember 24-26. 
 (péntek-vasárnap) 

Evangélizáció  

Október 1. (péntek) Halacska nap az óvodában 14h30 
Október 2. (szombat)  Vespera 18h00 
Október 5.  Presbiteri gy űlés, 19h00 
Október 9. (szombat)  Demjén kupa, sportnap 
Október 17. Konfirmáció meger ősítés (50, 60, 70 

éve) 
(szer. vend.) 

Október 19. (kedd), 
18h00 

Budafoki esték Bagdy Em őke??? 

Október 26-31. Őszi napközis reformációs tábor, 
tábor 

Október 29. (péntek)  Cserkész évforduló, 10 éve indult 
újra 

Október 31. (vasár-
nap) 

Reformáció (nálunk, ev. el őadó) 
18h00 

November 2. (kedd) Presbiteri gy űlés, 19h00 
November 6. Vespera, 18h00 
November 6. Őszi templom takarítás parti 8h00 
November 5-7. Református Házas hétvége 
November 13. (szom-
bat) 

Bibliaismereti vetélked ő 15h00 

November 21. (vasár-
nap) 

Szeretetvendégség  

November 27. (szom-
bat) 

Női adventi kézm űves délután 

November  28. (va-
sárnap)  

Adventi gyermekm űsor 

December  4. (szo m- Vespera 18h00 



bat) 
December 5. (vasár-
nap) 

Őrbottyáni vendéglátás (…) 

December 7. (kedd) Presbiteri gy űlés, 19h00 
December 12. (vasár-
nap) 

Nyugdíjas karácsony 15h00 

December 17. (pén-
tek) 

Karácsonyi istentisztelet, Halacska 
Református Óvoda, 16h30, vasárnapi 
istentiszteleten  

December  18. (szom-
bat) 

Szegénymissziós karácsony 18h00 

December  24. (pén-
tek) 

15h00 Istentisztelet + gyermekprog-
ram, szerep játék feln őtt el őadás, 
betlehemes  
23h00 Istentisztelet 

December  25. (szom-
bat) 

Karácsony 1. nap 10h00 

December  26. (va-
sárnap) 

Karácsony 2. nap 10h00 

December  31. (pén-
tek) 

Évzáró istentisztelet 18h00 
Ézsaiás ifi szilveszter 

Január 1. (szombat) Újév istentisztelet 10h00 
Január 2. (vasárnap)  Úrvacsorás Istentisztelet 10h00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rendszeres gyülekezeti alkalmak 

 
Vasárnap: 

10.00 Istentisztelet, minden hónap els ő vasárnapján 
úrvacsora,  

minden hónap harmadik vasárnapján szeretetven-
dégség 
 16.30 Dávid ifi 
 17.00 Ifjúsági órák 
Hétf ő 
 18.30 Gyülekezeti foci szabadban 
Kedd 

  9.00 Baba-mama kör 
18.00 Bibliaóra  

Szerda 
  9.00 Kézimunka kör 
10.00 Bibliaóra nyugdíjasoknak 
17.30 Gyülekezeti foci tornateremben 
17.30 N ői bibliaóra (kéthetente) 

Csütörtök 
  8.00 Reggeli áhítat   
18.00 Kórus 
19.00 Ádám kör (kéthetente) 

Péntek 
 18.00 Dániel ifi 
Szombat 
 18.00 Ézsaiás ifi 
 18.00 Vesperás istentisztelet (minden hónap els ő 
szombatján)  
 

Budapest-Budafoki Református Egyházközség 
1221 Budapest, Demjén István u. 2. 

Telefon: 229 2278 
E-levél: eklezsia.budafok@freemail.hu  

reformatus@budafok.t-online.hu  
 

Lelkipásztorok: Nagy Péter és Papp-Tóth Viola 
Gondnok: Németh Géza 

Hitoktató: Becker Norbert 
Diakónus: Jani Marianna 

Honlapunk: http://www.bfokref.zsoltar.hu/  

 
 
Az iratterjesztésben kapható a 2010-es Bibliaolvasó kalauz, Falinaptár. 

 

***** 
 

Felnőtteknek, gyerekeknek ajándékozzon, könyvet, zenés és irodalmi 

CD-t, kazettát, társasjátékot. 


