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„amint a Lélek adta nékik szólniok” (Apcsel 2,4.)

Embervoltunk záloga a beszéd. Ezáltal szólunk, ezáltal va-
gyunk megszólíthatók, válaszadók, beszéd által emelkedünk felül az
ösztön világán és lépünk be a szellem birodalmába. Mivel felelni tu-
dunk a bennünket megszólítónak, ezért felelős lények is vagyunk, az
univerzum kivételezettjei.

A teremtő Isten egyedül bennünket szólít meg: „hol vagy?”
,és egyedül bennünket hív: ”térjetek meg!”, „jöjjetek énhozzám!”
Igazán beszélni a szülő tanít meg: „Mivelhogy pedig fiak vagytok,
kibocsátotta az Isten az Ő Fiának Lelkét a ti szívetekbe, aki ezt kiáltja:
Abba Atya.” (Galata 4,6.) Ez a beszéd a sírástól a magasztalásig ter-
jed. A nyugtalanság sírásától, a valami fáj érzésétől a nagy felismeré-
sig: vár az atyai ház, Isten szava megtalált engem. Valamiért el kez-
dem érteni azokat a szavakat, amiknek a jelentését eddig is értettem,
tudtam, de nem mozdítottak ki igazán, nem találtak szíven. Ezért sok
embertelenség is vett körül és magam is részese voltam ennek. Sza-
vak, beszédek mindenféle üzenetek körbe folytak, gúzsba kötötték a
lelkem, ki be jártak, mint a saját tulajdonukba. Hiába hallottam a hívó
szót, az eligazítást a helyes útról, a jó választásról és elköteleződés-
ről, hiába mondtam olykor magam is másoknak, nem tudta felül írni a
régi életemet.

Ehhez az Ember Fiának szava kellett, az Atya és a Fiú Lelkének
érintése. Ez a beszéd döbbenetesen más, mint a világ beszéde: a bű-

nök bocsánatáról szól, a kereszten történő engesztelő áldozatról és
az új életről.

A pünkösd elhozta az áttörést. A szavak mögött erők vannak.
Ezek az erők éppen a szavak által veszik birtokba a lelket. Amikor
valaki el kezdi tanulni az új nyelvet, az Isten beszédét, igéjét, akkor
tapasztalja meg azt az erőt, amely az Úré. ”Nékem adatott minden
hatalom mennyen és földön”. Ez az erő képes kisöpörni az emberte-
len szellemi erőket, megnevezni azokat és betölteni a szívünket az
Isten ajándékaival. Ennek a fajta beszédnek elsődleges helye a közös-
ség, a gyülekezet. Itt beszélik az evangéliumi nyelvet, ezért a közös-
ség az erőforrások helye. Kálvin mondja: „Akiknek Isten az Atyjuk,
azoknak az egyház az édesanyjuk.” Az anyanyelvet tőle tanuljuk meg.
Ez a kegyesség biblikus szép beszéde. Ez nem a kánaáni nyelv, hanem
az egyház természetes beszéde. A titka: a Lélek ezt a nyelvet használ-
ja fel, amikor kiárad. Nem kell félni a használatától, meg kell tanítani a
kicsinyeknek és nagyoknak egyaránt.

Isten Szentlelke tegyen bennünket bizonyságtévőivé Igéje és
Szent Lelke által.

Nagy Péter

Növekedésünk jelei
(gondnoki beszámoló)

Ap. Csel. 14, 19-20
„…megkövezték Pált, …de amikor körülvették a tanítványok, felkelt

és visszament a városba…”

Pünkösdre készülve érdemes felidézni, hogy az első Pünkösd erejét
átélő apostolok milyen változáson mentek keresztül és milyen hihe-
tetlen áldozatokat vállaltak. Micsoda Pál-fordulás az, amikor a ke-
resztyének korábbi üldözője hitéért a megkövezést is felvállalja! A
Pünkösd különlegessége az is, hogy a Szentlélek az elkötelezett em-
bereket közösségbe szervezte. A tanítványok nem hagyták el a vá-
roson kívülre hurcolt Pált, hanem utána mentek. Ezekben a napokban
gondoljunk arra, hogy a világ számos részén (például Iránban és Szí-
riában) ma is életveszélyben van az, aki megvallja Krisztust. Imádkoz-



zunk értük és támogassuk az üldözötteket segítő keresztyén szerve-
zeteket (pl. http://www.csi-magyarorszag.hu/ ).

Az elmúlt hetekben – ha kisebb kockázattal is – kerületünkben is fel-
merült a hit vállalásának kérdése. Örömmel jelenthetem, hogy a XXII.
kerületben az első és az ötödik osztályos tanulók mintegy fele hit- és
erkölcstan oktatásban fog részesülni órarendi keretben. Közülük 60
elsős és 55 ötödikes állami iskolai tanuló református hitoktatásban
vesz részt. Ez egyben nagy bizalom jele is a fiatal szülők részéről, ami
hitoktatóinkra is bátorítólag hat. Várjuk őket a kerületi gyülekezetek
közösségébe is.

A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola idén a több
mint 100 jelentkező közül 79 tanulót vett fel az ősszel induló három
első osztályba.  Köszönjük  a  szülők  bizalmát  és  reméljük,  hogy  ők  is
hozzájárulnak  majd  az  iskola  további  fejlődéséhez.   Az  iskola  sűrű
programot  bonyolított  az  elmúlt  hetekben.  Április  19-én  a
budatétényi Szent István római katolikus templomban a Sirák házas-
pár adott jótékonysági hangversenyt az iskola javára. Április 26-án a
Klauzál Gábor Művelődési Központ zsúfolásig telt színháztermében
adott  nagy  sikerű gálaműsort  az  iskola  apraja-nagyja.  Április  28-án  a
tragikusan korán elhunyt Klauzál igazgató, Mészáros Csaba emlékére
és családja javára rendezett jótékonysági koncerten vettünk részt az
iskola munkatársaival. Május 13-án pedig a Kutató Gyerekek Tudomá-
nyos Konferenciája országos fordulóját rendezte az iskola. És ezek
csak azok az alkalmak voltak, ahol én is jelen voltam….

Istennek hála, a Halacska Református Óvodába is sokan jelentkeztek
idén is. Így két csoport indul a Törley téri „Nagy Halacskában” és egy
a  nagytétényi  „Kis  halacskában”.  Náluk  is  folyamatosan  zajlottak  a
közösségi programok. Köszönjük intézményeink munkatársainak
áldozatos munkáját.

Április 14-én délután regionális Házas Hétvégés találkozóra telt meg a
gyülekezeti terem. A házigazda-házaspári szolgálatot Pajzs Réka és
Ágoston vállalták.

Április 20-án Csűrös-Varga Vanda beosztott lelkészünk vezetésével
közel negyvenen vettek részt a dél-budai regionális ifi találkozón.

Köszönjük a többi szervező és segítő munkáját is. Aznap cserkészeink
körzeti találkozón vettek részt ökumenikus szellemben.

Április  23-án  a  Budafoki  Esték  keretében  Harmathy  András  sziget-
szent-miklósi lelkész, egyházunk Jövőkép Bizottságának elnöke tar-
tott érdekfeszítő előadást arról, hogyan járulhat(na) hozzá minden
gyülekezeti  tag kisebb és nagyobb közösségünk megújulásához. Az-
óta több kisközösség is elkezdte feldolgozni az „Érintés” füzet tema-
tikáját (www.erintes.reformatus.hu). Aki szívesen csatlakozna ehhez,
kérem, jelentkezzen nálam.

Április 27-én délelőtt Fraskóné Hatos Katalin presbiter szervezte a
körzeti találkozót mintegy negyven családos résztvevővel. Köszönjük
munkájukat és kérjük a testvéreket, hogy csatlakozzanak a „körzet-
apostol” közösséghez. Aznap délután pedig a hagyományos tavaszi
női  délutánon  Nyáriné  dr.  Mihály  Andrea  előadása  fogta  keretbe  a
programot. Jó látni, hogy ez a közösség is talál áldozatkész segítő-
ket.

Április 28-án volt az idei második „ajtónyitogató istentisztelet”, az
első igazán napos hétvége miatt a szokottnál kisebb létszámmal. A
következő alkalom május 26-án lesz. Máris érdemes beírni a naptárba
és kihasználni a lehetőséget és erre a kötetlenebb alkalomra a hit
dolgai iránt érdeklődő gyerekeket és felnőtteket is elhívni.

Május 4-én a cserkész szülői napon fiatalok és szüleik együtt élvezték
a napsütést és a közösséget a templomkertben és a gyülekezeti te-
remben. Három bográcsban is készült finom paprikás krumpli, amit a
közönség-zsüri nagy élvezettel fogyasztott el.

Május 12-én 90. születésnapja alkalmából köszönthettük gyülekeze-
tünk oszlopos tagját, Sereghy Emilnét. Isten áldását kérjük az ő és
családja további életére!

Május 14-én Illés Dávid esperes és Brandenburg Sándor egyházme-
gyei főgondnok tartottak vizitációt gyülekezetünkben. Köszönöm,
hogy nemcsak a presbiterek jöttek el, hanem sok más gyülekezeti és
intézményi munkatárs is. Talán ez a csapat és közösség tette a leg-
jobb benyomást vezetőinkre.



A következő zsoltáros istentisztelet (vespera) úrvacsorai előkészítő-
ként is szolgál június 1-én. Éljünk jobban ezzel a lehetőséggel!

Egyházunk gazdasági törvénye szerint az egyházfenntartási járulék
(nem adó!!!) ajánlott minimál összege a jövedelem 1%-a. Köszönjük,
hogy a testvérek anyagilag is hordozzák gyülekezetünket.

Még nyitva van többeknek a jövedelemadó 1%-os felajánlási lehetősé-
ge. Az egyházak közül a 0066-os technikai kóddal a Magyarországi
Református Egyházat, az alapítványok közül pedig a Budafoki Re-
formátus Keresztény Alapítványt (adószám: 18053931-1-43) ajánljuk a
testvérek figyelmébe. Kérjük, hogy azokat az ismerőseiket is buzdít-
sák egyházunk és gyülekezetünk szolgálatának támogatására, akik
nem szoktak rendelkezni az 1%-ról.

További adakozási lehetőségként továbbra is az iskolalelkészi lakás
kialakítására felvett 6millió forintos kölcsön mihamarabbi kiváltását
és a hitoktatás támogatására tervezett hitoktatói alapot ajánlom
mindenki figyelmébe.

Kérem,  hogy  a  gyülekezeti  nyári  táborra  (2013.  augusztus  12-17.  Be-
rekfürdő), sürgősen jelentkezzenek a testvérek, mert erősen fogynak
a helyek. Jelentkezni Papp Tamás presbiternél
(tamas.papp75@gmail.com) lehet családonként 10ezer forint előleg
befizetésével.

A Szentlélek ajándékának pünkösdi örömüzenetével kívánok min-
denkinek Áldott Ünnepeket és növekedést a reménységben:

Ap.Csel. 2, 39
„Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, … akiket
csak elhív magának az Úr ...”

Budafok, 2013. május. 15.
Áldás! Békesség!

Németh Géza gondnok

A Budafoki Esték márciusi előadásáról

Nagyhét kedden a Budafoki Esték keretében dr. Kahler Frigyes egye-
temi docens, a koncepciós perek szakértője volt előadónk. Izgalmas
előadásának címe: „Koncepciós perek korunkban és Jézus korában”
volt. Érdekesnek találtam egy teológiai témáról nem lelkészt és nem
is történészt, hanem jogtudós embert hallgatni.

Professzor úr először a koncepciós perek definícióját alkotta meg.
Megállapította, hogy elsősorban politikai, gazdasági, ideológiai okok
vezetnek koncepciós perekhez. Ezután számos hazai és egyetemes,
meghökkentő példát hozott fel, bemutatva a „kommunista joggya-
korlatot”: Tyihon pátriárka perét, a pócspetri gyilkosság pereit,
Mindszenty hercegprímás ügyét, majd ezek után tért rá Jézus korá-
nak rövid ismertetésére.

Kahler Frigyes, mint aki egyben a római jog tudósa is, szakszavakkal,
jogászi fogalmazással jelenítette meg a 2000 éve történteket. Meg-
ismerkedhettünk a korabeli  zsidó és római joggyakorlással  is.  Ahogy
egyik kedves testvér fogalmazott: a mozaikokat kapcsolta össze a jog
eszközével. (Például: a rómaiak prejudikálták Jézust, mikor gúnyolták
és megverték az ítélet előtt.) Bemutatta, hogy több ponton hibázott
a Megváltó tárgyalása. Például, a zsidó jog valóban elítéli az ál-
messiásokat. De nem volt bizonyító eljárás, azaz nem derült ki, hogy
Jézus valóban Messiás-e, vagy csak hirdeti magáról.

Bíróként különösen is sokat foglalkozott Kahler Frigyes Pilátus szere-
pével. Végül arra jutott, hogy a római jog szerint hamis ítéletet hozó
Pilátus hamis bíró volt és a történelem ítélete alá esik.

Ezután a gyülekezet megjelent tagjai több kérdést, véleményt fogal-
maztak meg az előadással kapcsolatban. Egyik válaszában Kahler
Frigyes rávilágított arra, hogy az aradi vértanúkat hivatalosan sosem
rehabilitálták, sosem tárgyalták újra ügyüket, mert mindenki tudta,
hogy hősök voltak. Elmondta, a 19. században a magyar civil társada-
lomban még működtek olyan mechanizmusok, amik a XX. század
végén már nem.



Személyes összefüggésben számomra, mint aki a Tanár úr több
könyvét olvasta és használta, különösen is nagy öröm volt ez az elő-
adás és az, hogy személyesen találkozhattam vele. Szerény, nagy
tudású embert ismertem meg benne, akivel az előadáson túl is érté-
kesen lehetett beszélgetni.

Az  előadás  a  hallgatóságnak  tudományos  téren  is  sok  újat  adott  és
hiszem, a Nagyhéten lelki épülésünkre is szolgált.

Csűrös András

KONFIRMANDUSAINK (folytatás)

Németh Judit vagyok, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumba
járok. Nyolcadikos vagyok. Járok kézilabdára, divatrajzra, és
cserkészkedem. Matekból és történelemből vagyok jó, majd ezekkel
szeretnék tovább menni valamilyen irányba, amiről ennél konkrétabb
elképzelésem még nincs. Szeretek úszni, gitározni, zongorázni. Sokat
szoktam rajzolni, ezért kezdtem el a divatrajzot pár hónapja. Táncolni
is szeretek, bármilyen műfajban, kiskoromban balettoztam. Mielőtt
kézizni kezdtem, kosaraztam másfél évet a BEAC-ban. 7-ben kezdtem
konfirmációs előkészítőre járni és nagyon örülök hogy továbbra is
együtt lehetünk majd az ifi keretében, mert nagyon megszerettem a
csoportunkat.

Kenyeres Ákos vagyok.  A  Budai  Nagy  Antal  gimnáziumba  járok.  Ez
az  iskola  majdnem  a  templommal  szemben  van.  Ez  egy  6  osztályos
gimnázium. Kosárlabdázom a Megyeri Tigrisek egyesületénél. A ko-
sarazást 6 éve kezdtem. Van egy 11 éves húgom. Nagyon tetszett a
pilicsabai  tábor,  igaz  hogy  nagyon  sokat  tanultunk,  magoltunk,  de  a
játék, és Vanda goffrija elvonta a figyelmet. Jó ez a közösség, szere-
tek ide járni.

Simon Andrásnak hívnak. Halásztelken a Bocskai István Református
Oktatási Központba járok 9. évfolyamban és ott vagyok kollégista is.
5 éve kereszteltek meg itt a Budafoki Református Gyülekezetben és
kb. ennyi ideje járok ide a szüleimmel és testvéreimmel együtt. Aktív

tagja vagyok a gyülekezet ifjúsági zenekarának. Hangszereim a gitár
és a dob. Van egy öcsém és két húgom, Ákos a Szent Benedek Iskola-
központ tanulója, Anna és Kata a gyülekezet Halacska óvodájába
járnak. Szeretek a barátaimmal lenni és hangszeren gyakorolni. Örü-
lök, hogy tagja lehettem ennek a most konfirmáló közösségnek és
reményteljesen várom, hogy egy összetartó ifi csoport leszünk. Sze-
retném ez alkalommal is megköszönni Csűrös-Varga Vandának és
Nagy Péter nagytiszteletű úrnak a felkészítést.

Gyülekezeti túra: Pomáz – Kőhegy – Szentendre
2013. április 13.

A gyülekezeti túrát ezúttal is Szalai Zsuzsával készítettük elő. A ter-
vezés szinte már rutinból ment, a túra azonban nem kevés rugalmas-
ságot  vár  el  tőlünk.  A  cél  délelőtt  osztottan  gyalogtúra  és  városné-
zés, délután pedig közös városnézés volt.
Az első meglepetés a találkozónál ért, amikor is a számos egybe-
hangzó hirdető plakát ellenére a vonat nem a második vágányra ér-
kezett. Nagy szerencsénkre öt perc múlva is érkezett egy délibe tartó
szerelvény. A Batthyány téren viszont nem sikerült a két társaságnak
csatlakozni egymáshoz. A gyalogtúrások elhúzódó jegyvásárlás miatt
csak a 20 perccel későbbi hévvel tudtak indulni. A kocsiban jó hangu-
latú beszélgetés zajlott, még gyerekkori élmények is megosztásra
kerültek.

Pomázra érkezve elégedetten konstatáltam, hogy milyen egyértel-
műen és sűrűn vannak felfestve a zöld jelzések. Kiérve a városból
ettünk pár falatot. Vajkkal nagyon előrelátók voltunk és a társaság
felét kamáslival is elláttuk. Emelkedők következtek, melynek végén
felértünk a Petőfi pihenőhöz és a tiszta idő miatt meg tudtuk becsülni
a hátra lévő távolságot. A Kőhegy turista háznál ebédeltünk, ahol a
Kőhegyi Passió plakátján a következő megfontolás volt olvasható
esőprogram esetére: „Esőnap nincs, nem is volt, a történelem pedig
nem marad el…” – ennyit a szentendrei katolikus testvérek katonás
hozzáállásáról. A közös ebéd tehát nem sikerült.

A hegyről hamar lejutottunk, a mezőkön pedig már toronyiránt tud-
tunk haladni. Újra megtaláltuk a sárga jelzést és azon mentünk be a
városba. Közben egészen érdekes értelmezések születtek Kata és



Flóra részéről a KRESZ táblák gyalogosokra vonatkozó útmutatásai-
ról. Hamarosan kiderült, hogy gyalogtúrázó társaim nem ragaszkod-
nak a délutáni városnézéshez, így a hév felé vettük az irányt. Itt még
egyszer találkoztunk Zsuzsával, aki városnéző társaságának nagy
részét már haza eresztette. Ezúttal a szerelvényen vettük meg a je-
gyet és kellemesen elfáradva értünk haza. Végül tehát nem sikerült
egyesíteni a tizennégy fős társaságot. Két különböző túrát vezettünk
le: egy nap, egymás közelében és ki-ki választhatott, hogy melyiken
akar részt venni.

Szabó Máté

Körzetek – és korosztályok – találkozója 2013

Ettől az évtől kezdődően megváltozott névvel fut a „Temp-
lomkörnyéki családok találkozója”. A változás oka nagyon egyszerű:
a távolabbi körzetek is meghívást és egyben lehetőséget kapnak az
ismerkedésre, gondolatok cseréjére. Örömmel tapasztalom, hogy
egyre népszerűbb ez a találkozó. Ebben az évben nem csak az elne-
vezés változott, hanem a meghívottak körét két csoporttal is bővítet-
tük. Újra meghívtuk azokat a családokat, akik eljöttek a Megkeresz-
teltek találkozójára, mivel sokuk részéről felmerült az igény, hogy
találkozhassanak újra. Néhány család élt is a lehetőséggel.

Az iskolánk harmadik „A” osztálya is meghívást kapott. Aján-
dékképpen a gyerekek, akik eljöttek, az önmaguk és a mi szórakozta-
tásunkra  előadták  nekünk  az  előző napon  rendezett  iskolagálán  be-
mutatott műsorukat. Szép közönségük volt itt is. Ők részt vetek a
szombatonként tartott hittan órán is, amit kincsvadászat követett.
Igen emlékezetes délelőtt volt nekik is. Szüleik ezzel egy időben
meghallgatták velünk együtt iskolalelkészünk előadását, valamint
néhány csoportunk bemutatkozását. Az „elmaradhatatlan” bográ-
csozás  ismételten  jól  sikerült.  Az  asztal  mellől  nehezen  álltunk  fel  –
nem csak a jóllakottság miatt. Nagyon finom „Katona” levest ettünk
ismét, amit nagyon köszönünk.

Igazán jó beszélgetések alakultak, sok kérdés hangzott el,
amire igyekeztünk válaszokat adni. Sőt nagy örömömre a konyhai

segítőink  köre  is  bővült  két  bűbájos  Kutasi  lánnyal.  A  mosogató  fel-
érése nem volt akadály.

Néhányan leírták élményeiket, gondolataikat a találkozóról,
amit most örömmel megosztunk mindenkivel.

Hatos Kata
a d 

Csak egy gondolat, ami eszembe jutott András előadása köz-
ben, de elfelejtettem elmondani, mert a kórusról beszéltem inkább:

Amikor  a  vidéki  nagyszülőkhöz  szoktunk  utazni,  több  napra,
apósom mindig ki szokott találni egy kis ház körüli munkát, bevallot-
tan abból a célból, hogy otthon érezzük magunkat, és ne vendégnek.
(Nekünk, lányoknak nem kell keresni, mindig akad elég munka a
konyhában; terítés, mosogatás stb.)

Az jutott eszembe, hogy ez a gyülekezetben is így van: az érzi
otthon magát igazán, aki bármilyen kis szolgálatba be tud kapcso-
lódni, mert a saját munkája is benne van a közösségben.

Ábrahám Edit
a d 

Gondolatok a „Körzetek találkozójáról”.

2013. április 27-én zajlott le a Körzetek találkozója. Témája:
Hit, egyház, közösség, értékek és célok a családban, a nevelésben és
az iskolában.

A gyülekezeti teremben szép számmal jöttünk össze felnőt-
tek-gyermekek. Bizonyára mindenkinek akadt volna más dolga is, de
mégis ezt választotta.

Ezen a délelőttön a Látogató szolgálat, a Kórus, a Hitoktatás
és a Házi körök mutatkoztak be, ismertették tevékenységük lénye-
gét. Ezután mindenki mondott néhány szót magáról és beszélgetésre
került sor.

Ma, amikor olyan sok gyermek elkallódik, szülő és gyermek
között szinte nincs kapcsolat, amikor az emberek között felszínes az
érintkezés, akkor van egy közösség, ahova szívesen elmennek. Szíve-
sen, mert éréket találhatnak. Közösséget, ahol imádkozhatnak, ahol
kismamák, fiatalok és még fiatalabbak, nyugdíjasok, énekelni vágyók



találnak otthonra. Az ezekben a kisközösségekben uralkodó szelle-
miség  hatása,  hogy  a  nők  nem  járnak  derékig  kivágott  ruhában,  a
fiatalok nem kábítószereznek, a járműveken nem ül a leány a fiú ölé-
be, utcán nem viselkednek megbotránkozatóan.

Ennek a délelőttnek csak felét töltöttem ebben a kedves tár-
saságban. Tudomásom van arról, hogy bográcsban főtt ebéddel –
aminek nagy sikere volt - zárult a találkozó.

Mészáros Gabriella
a d 

Az idei évben kereszteltek és a körzettalálkozón örömmel
vettünk részt. Szívesen találkoztunk gyermekünkkel egyidős gyere-
kekkel és családjukkal. Az érdekes előadások további gondolatokat
ébresztettek bennünk, amit meg is tudtunk osztani a többiekkel.
Fontos információkat kaptunk a gyülekezet belső életéről, a gyüleke-
zeten belüli lehetőségekről, további programokról. A gyerekeknek
élmény volt az együtt játszás. Köszönjük szépen a meghívást!

Szilágyi család: Tibi, Viki és Enikő

Zenei együtteseink életéről
a Budafoki Református Kórus és a

BRIZ (Budafoki Református Ifjúsági Zenekar)

A 2012-13-as “évad” a vendégszereplések ideje volt a gyülekezeti
kórus életében.

Első próbánk a szokásosnál korábban, augusztus végén volt, mert
megtisztelő felkérést kaptunk, hogy énekeljünk a Rózsakerti Demjén
István Református Iskola első évnyitó ünnepélyén. Itt az ifizenekar
fúvósai is együtt szolgáltak velünk.

Év eleji kottapakolás közben kezembe akadt egy régen énekelt
karácsonyi darabunk, Buxtehude In dulci jubilo-ja. Kíváncsi voltam,
hogyan hangzana eredeti formájában, vonószenekarral, ezért
megmutattam a művet Horti Gábor kollégámnak, a Mozart zenekar
karmesterének. A vége az lett, hogy mindkét együttes megtanulta a
darabot, és kölcsönösen szerepeltünk egymás alkalmain. Mi a

zenekar 3 koncertjén énekeltünk, a zenekar vonósai pedig az utolsó
adventi vasárnap muzsikáltak velünk az istentiszteleten.

Volt bennem némi félelem, hogy a sok zenekaros szerepléssel
esetleg túlterhelem a kórust, és azon is gondolkodtam, hogy vajon mi
haszna származik a gyülekezetnek a mi “külsős” énekléseinkből. A
választ nagyon hamar megtapasztaltam: az énekkar rutint szerzett,
összekovácsolódott, és már a második koncerten sokkal bátrabban
énekeltek. Ennek következtében decemberig annyit fejlődött a
csapat, amennyit eddig egész évben szokott. A feljődés eredményét
aztán rendszeresen kamatoztattuk az istentiszteleti éneklésekkor:
minden hónap első vasárnapján, és a nagy ünnepeken.

Következő meghívásunk február 17-re, a Kálvin téri templomba szólt,
ahol zenés istentisztelen szolgálhattunk lelkészünkkel és a Mozart
zenekarral együtt. Ez a koncert olyan jól sikerült, hogy a zenekarral
közösen CD-t készítettünk belőle “Húsvéti album” címmel.

Egyik  lehetőség  hozta  a  másikat:  még  a  Kálvin  téren  megkaptuk  a
felkérést a Református Zenei Fesztiválon való szereplésre, amelyen a
Pünkösdi koncert műveit fogjuk újra előadni.

Próbáink továbbra is jó hangulatban folynak, és az énekkar
fogalomtárába a “kórusbuli” (évadzáró kerti parti) mellé felzárkózott
a “kórustea” fogalma (forró gyümölcstea, amelyet különösen télen
nagyon jólesik kortyolgatni, amíg a másik szólam tanulja a darabot).

Kicsit megszaporodott, és szépen összekovácsolódott a gyülekezet
másik zenei együttese is, az ifjúsági zenekar. Tagjaink közül ketten
komoly lépést tettek a zenei pálya irányába: decemberben Pető Márk
megnyerte az Országos Oboaverseny 3. korcsoportját, Lévai Bálint
trombitásunk pedig (aki újabban szárnykürtön is játszik) felvételt
nyert a Szent István Király Konzervatóriumba.

A fiatalokkal mindíg az aznapi szolgálat előtt, alkalmanként
próbálunk, és ezek az alkalmak szeptembertől megszaporodtak.
Szerepeltünk a kórussal együtt a Szőlőskert gyermeksátor
programján, valamint a hittanévnyitó- és évzáró istentiszteleten.
Rendszeres szolgálataink: minden hónap 2. vasárnapján az összevont



gyermekistentiszteleten, és utolsó vasárnapokon az iskolásoknak
rendezett Ajtónyitó ifjúsági istentiszteleten.

Nagyon nagy kincsnek tartom ezeket a tehetséges fiatalokat, akik
sokféle elfoglaltságuk mellett elkötelezetten vállalják a rendszeres
templomi szolgálatot, mert tudják, hogy talentumaikat nemcsak a
saját örömükre, hanem a gyülekezet javára is kamatoztatni kell.

Ábrahám Edit

Gyógyító látogatás

Szeretnénk megosztani egy történetet, amely egy beteg
kislány hitéről szól. Kislányunk kórházi kezelésre szorult és válságos
volt az állapota. Sokan és sokat imádkoztunk érte, tanuló és egyházi
közössége és családja közösen. Istennek hála, állapota javult,
amikoro tanító nénije és az iskolalelkész meglátogatta. Meglepetés is
kijutott. A kislány az osztálytársai által készített rajzok láttán,
amelyekből áradt a szeretet és a reménység, nagyon nagy lelki
támaszra lelt.

Hamarosan hazatért a kórházból, immár kielégítő állapotban.
A családban nagy volt az öröm, a szomszédság is fellélegzett. Isten
áldását kérjük szeretett iskolánk minden nevelőjének további
munkájára. Nem csak tudást adnak, LELKI KÖZÖSSÉGET is alkotnak!

Márok Regina 1. c. osztályos tanuló szülei

2013-as év tervezett programjai

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alábbi programokban le-
hetnek változások!

Ezért kérjük, hogy kísérjék figyelemmel az istentiszteletek
után elhangzó hirdetéseket, vagy tájékozódjanak a gyülekezet honlap-
ján, vagy érdeklődjenek a lelkészi iroda telefonszámán.

Időpont Program
Máj. 20. (Pünk. Hétfő)  10.00 Úrvacsorás istentisztelet

Május 22. (szerda)         14.00 Hit és tudomány. Dr. Szűcs Ferenc előadása
a Rózsakerti Demjén I. Ref. Ált. Iskolában

Május 24-25. (pént.-szomb.) Szeretethíd
Május 26.                          10.00
                                             17.00

Cserkész fogadalomtétel, szeretetvend.
Ajtónyitó istentisztelet

Június 1. (szombat)        18.00 Vespera
Június 2. (vasárnap)      10.00 Halacska Óvoda, kibocsátó istentisztelet
Június 4. (kedd)              19.00 Presbiteri gyűlés
Június 15. (szombat)     10.00 Rózsakerti iskola - tanévzáró és ballagás
Június 15. (szombat)      15.00 Kiscsoportok találkozója
Június 16. (vasárnap)    10.00 Tanévzáró istentisztelet
Június 2? – 2???? Regős cserkész tábor
Július 1-6. Gyülekezeti hittantábor, Mátraháza
Július 2. (kedd)               19.00 Presbiteri gyűlés
Július 10-19. Cserkész csapattábor
Július 22 – augusztus 25. Nyári zárás a Halacska Ref. Óvodában
Július 23-27. Csillagpont tábor Mezőtúron
Augusztus 6. (kedd)      19.00 Presbiteri gyűlés
Augusztus 12-17. Gyülekezeti nyári tábor
Augusztus 28-30. „Bogrács körül” elsős családoknak
Szept. 1. Tanévnyitó istentisztelet
Szeptember 3. (kedd)   19.00 Presbiteri gyűlés
Szeptember 7-8 ???
(szombat-vasárnap)

Szőlőskert gyermeksátor a Budafoki
Pezsgő- és Borfesztiválon

Szeptember 6. (péntek) Cserkész tanévnyitó 16h30
Szeptember 14. (szombat) Gyalogtúra
Szept. 15. (vasárnap)    10.00 Hittan tanévnyitó (szeretetvendégség)
Szept. 22. (vasárnap)    10.00 Halacska Ref. Óvoda - befogadó istentiszt.
Szeptember 27. (péntek) Halacska nap, Halacska Református Óvoda,
Szeptember 29. Koncert
Szeptember 28. (szombat) Demjén kupa, sportnap
Október 1. kedd 19.00 Presbiteri gyűlés
Október 5. (szombat)   18.00 Vespera
Október 13. Koncert
Október 9. (kedd)          18.00 Budafoki esték Egy református mártír élete
Október 20. Konfirmáció megerősítés (50, 60, 70 éve)

(szeretetvendégség)
Okt. 18-20. (péntek-vas.) Cserkész őszi tábor
Október 26. (szomb.)  8.00- Őszi templom takarítás parti 1. rész
Október 31, (csüt.) Reformáció ünnepe
Okt. 29 – 31. Őszi napközis tábor
November 2.                   18.00 Vespera,



November 5. (kedd)      19.00 Presbiteri gyűlés
November 16.                  8.00- Őszi templom takarítás parti 2. rész
November 1?-?? Református Házas Hétvége
Nov. 23. (szombat)        15.00 Bibliaismereti ki-mit-tud
November 30. (szombat) Női adventi kézműves
December 1. (vasárnap) Adventi gyermekműsor
December 3. (kedd)      19.00 Presbiteri gyűlés
Dec.  7. (szombat)          18.00 Vespera
Dec. 8. (vasárnap)          10.00 Őrbottyáni vendéglátás (…)
December 14. (szombat) Cserkészkarácsony
Dec. 15. (vasárnap) 15.00 Nyugdíjas karácsony
December 11. Halacska Ovi Karácsonyváró áhítat a

templomban
Dec. 24. (kedd)                15.00

                                             23.00

Istentisztelet + gyermekprogram,
színjátszás - felnőtt előadás, betlehemes
Istentisztelet

December  25. (szer.)    10.00 Úrvacsorás istentisztelet
December  26. (csüt.)   10.00 Úrvacsorás istentisztelet
December  31. (kedd)    18.00 Évzáró istentisztelet
Január 1. (szerda)           10.00 Évkezdő istentisztelet
Január 4. (szombat)      18.00 Vespera
Január 5. (vasárnap)     10.00 Úrvacsorás istentisztelet

Rendszeres gyülekezeti alkalmak

Vasárnap:
10.00 Istentisztelet,
minden hónap első vasárnapján úrvacsora,
minden hónap harmadik vasárnapján szeretetvendégség
18.00 Ifjúsági óra

Hétfő
18.30 Énekkar

Kedd
  9.30 Baba-mama kör
18.00 Bibliaóra

Szerda
10.00 Bibliaóra nyugdíjasoknak
17.30 Női bibliaóra (kéthetente)

Csütörtök
  8.00 Bibliaóra
19.30 Ádám kör (kéthetente)

Péntek
18.30 Gyülekezeti foci a BMTE pályán

Szombat
18.00 Vespera (minden hónap első szombatján)

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókat könnyebbítő szele!
Neked virágoznak bokrok, szép violák,
Folyó vizek, kutak csak neked tisztulnak,
Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.
Sőt még az végbeli jó vitéz katonák
Az szép szagú mezőt kik széjjel bejárják.
Most azok is vigadnak, az időt múlatják.
Ki szép füven lévén bánik jó lovával.
Ki vígan lakozik vitéz barátjával,
S ki penig véres fegyvert tisztíttat csíszárral…

Részlet Balassi Bálint verséből

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

Telefon: 229 22 78
E-levél: reformatus@bfok.t-online.hu

Lelkipásztorok: Nagy Péter és Papp-Tóth Viola
Iskola-lelkész: Csűrös András

Beosztott lelkész: Csűrös-Varga Vanda
Gondnok: Németh Géza
Diakónus: Jani Marianna

Hitokató: Ábrahám Angéla
Honlapunk: http://www.bfokref.zsoltar.hu



BÚCSÚZNAK NAGYCSOPORTOSAINK

Lassan befejeződik a Halacska óvoda 15. tanéve. Hetvenhárom isko-
lába menőtől búcsúzunk ünnepélyesen a kibocsátó istentiszteleten, amely
2013. június 2-án 10 órakor lesz a Budafoki Református Templomban. Három
nagycsoportunk:  Felhőcske, Bárka, Csillag csaknem teljes létszámmal bú-
csúzik, a három nagy középső, a Szivárvány, a Kisharang, és a Szívecske
néhány csoporttagtól válik meg idén.

A  hetvenhárom   gyermek  szülei  közül  huszonegyen  választották  a
Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolát és kezdik szeptem-
berben az első osztályt.  A tavalyihoz képest ez növekedést jelent. A jelent-
kezéseket tekintve ez a legnagyobb „tömb”, ahogy ez már tavaly is volt az
akkori 15 fővel. Jellemző, hogy a sok iskola között nagyon megoszlik a szü-
lők választása, így szinte minden kerületi iskolának lesz néhány Halacska
ovis tanulója. De jut belőlük a kerületen kívülre is, mivel a második jelentős
„tömb” a Don Boscó Katolikus Általános Iskolába iratkozott, oda tizenegyen
jelentkeztek tőlünk.

Köszönjük  a  fenntartó  gyülekezet  nevében  azt  a  bizalmat,  ami  a
szülők döntésében megnyilvánult. Reméljük, hogy ez a bizalom a jó tapasz-
talatok nyomán tovább növekszik.

Némethné Pötördi Zsuzsanna

Családi kirándulás a Veresegyházi Medveotthonban

Az idei tavaszi kirándulás helyszíne, közös nevelőtestületi döntés
alapján, a Veresegyházi Medveotthonra esett.

Telefonos érdeklődés során, tudomásunkra jutott, hogy sokkal szí-
nesebb programok várnak ránk a medveotthonban, mint azt először képzel-
tük. Majd újabb telefonos egyeztetések és email váltások közepette (amit
Kiss Sára kollégám lelkiismeretesen vezetett) sikerült olyan árban kiegyezni,
ami valóban kedvezményes volt.

Ezek után a befizetett összegért medvéket etethettünk, farkasokat láthat-
tunk, a mini farmon lovagolhattunk, ismerkedhettünk a tanyasi állatokkal és
simogathattuk őket. És a nagylétszámnak köszönhetően, nem csak egyszer,
felülhettünk  a  Veresi  Gőzösre.  Emellett  sokan  elidőztek  a  játszótéren  és
voltak, akik a Maciliftet is kipróbálták. A színes programokat a Csörömpölők
együttes táncházával kezdtük.

A medveotthon területén kaptunk egy nagy füves részt, ahol lete-
lepedve piknikezhettünk és akik ebédet is rendeltek, szintén itt fogyasztot-
ták el a bográcsban főtt gulyás levest.

Isten kegyelméből, minden előrejelzés ellenére, reggel ugyan borús,
de egyre melegebb, napsütéses időnk volt. Ez lényegesen befolyásolta na-
punkat.J A szülők visszajelzései alapján, elmondhatjuk, hogy idén is vidám
szombatot tölthettünk el együtt.

Nyíri Leonóra

Minek az ünnepe a Pünkösd?

A Szentlélek kitöltetését ünnepeljük, amely az Egyház születés nap-
ja. Az Élő Lélek cselekszik, és a mai napig átjárja újra és újra közösségeinket,
hogy élettel töltse meg. Egyesítő erejét példázza, hogy a különböző nyelven
beszélők megértették egymás mondandóját. Óvodánkban, ahol az Egyház
különböző felekezeteihez tartozó családok gyermekei együtt töltik játékos
napjaikat,  naponta tapasztaljuk a Szent Lélek egybehangoló munkáját.

Magyar népszokásaink is jó néhány kötődik a Pünkösd ünnepéhez,
amelyek dalokban, köszöntőkben és mozgásos játékokban tették átélhető-
vé az ünnepet.

Sári óvónéni a pünkösdi áhítatról énekszóval hívogatta a gyereke-
ket:

A pünkösdnek jeles napján Melyet Krisztus ígért vala
Szentlélek Isten küldeték. Akkor a tanítványinak,
Erősítse a szívüket Mikor mene Mennyországba
Az apostoloknak. Mindenek láttára.

Tüzes nyelveknek szólása,
Úgy, mint szeleknek zúgása
Leszállott az Ő fejükre,
Nagy hirtelenséggel.



Kint az udvaron vigadnak, és  táncolnak, ahogy azt a Zöldág járás népszoká-
sában is tették...
a d     a d 

Jácintos-pácintos A pünkösdi rózsa
Tarka tulipános Kihajlott az útra.
Hintsetek virágot  Én édesem, én kedvesem
Az Isten fiának szakassz egyet róla.
a d 

Mi van ma?Mi van ma? Lám én szakítottam
Piros pünkösd napja. El is hervasztottam.
Holnap lesz, holnap lesz A Halacskás lányok közül
A második napja. egyet választottam.

jó legény, jól megfogd Egyet szakasztottam,
a lovad kantárját. El is hervasztottam.
Hogy el ne tapossa Tejbe-vajba fürösztöttem,
a pünkösdi rózsát. Hóba szalasztottam.

a d 
Meghozta az Isten Öregembereknek
Piros Pünkösd napját csutora borocska
Mi is meghordozzuk Öregasszonyoknak
királykisasszonyát. porhanyós pogácsa.

Kisebb gyerekeknek
porba való játszást,
Nagyobb gyerekeknek
iskolába járást.

Pünkösdi áldáskérés

Bor, búza és gyümölcs bővetekben legyen,
Házatok békesség, reménység, egészség,
Szerencse kísérje, szívemből kívánom!”
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