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Pünkösd ünnepe a rendszerváltozás 
után újra a munkaszüneti nappal járó 
ünnepek sorába került. Nekünk keresz-
tyéneknek ez természetes, hiszen épp 
olyan nagy ünnepünk, mint a Kará-
csony és a Húsvét. A történelmi egy-
házakon kívül élık számára azonban 
már elvesztette értelmét, jelentıségét, 
az utóbbi kettıvel ellentétben. Kará-
csonykor a földre jött Jézus Krisztus 
születésére emlékezünk, amikor a leg-
nagyobb ajándék arra indítja az embe-
reket, hogy egymásra is több figyelmet 
szenteljenek; és megajándékozzák 
egymást. A húsvét megint könnyen 
érthetı, hiszen a feltámadás vasárnapja 
után következik – a kiveszıben lévı- 
hétfıi locsolkodás, melyhez szükség 
van legalább egy munkaszüneti napra. 
Csöndesen megemlítve azt a tényt is, 
hogy nagypéntek továbbra is munka-
nap. A profitorientált kereskedık is „
segítenek” e két ünnep értelmezésé-
ben. Már ünnep elıtt legalább egy hó-
nappal megkezdıdik a dömping, az 

emberek meggyızése arról, hogy a ka-
rácsony és a húsvét lényegét akkor 
tudják a legjobban betölteni, ha meg-
veszik az alkalomhoz illı termékeket, 
egymásnak pedig éppen aktuális divat-
ajándékokat. A pünkösd ünnepe ezzel 
szemben nem üzlet. A pünkösd leala-
csonyodott egy hosszú hétvégére, mely 
alatt a családok egy része kirándulni 
indul, esetleg a kerti, vagy víkendház 
körüli nyár eleji nagytakarítást végzi 
el, egy másik része pedig felkészül az 
iskolai év utolsó rohamára. Nekünk 
keresztyéneknek viszont újra olyan ün-
nep, melyben megmutathatjuk, hogy 
mennyire nem ebben a világban élünk. 
Alkalmat ad számunkra, hogy a vasár-
nap mellett a hétfıt is egymással és 
Istennel tölthessük el. Megint csodabo-
garaknak tőnünk. 

A problémát három kérdés köré cso-
portosítva közelítettem meg: Mit is ün-
neplünk pünkösdkor? Mi az amit az 
emberek nagy része nem lát meg ben-
ne? Miért nincs benne üzlet a kereske-
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dıknek?   
Mit is ünneplünk pünkösdkor? A 

pünkösd görög szó, jelentése ötvene-
dik. Arra a napra utal, mely lezárta a 
feltámadása utáni idıszakot, mikor 
még Krisztus negyven napon keresztül 
tanítványaival volt. Errıl többek kö-
zött Tamás története, az Emmausi ta-
nítványok is tudósítanak, és melynek 
során tíz nappal pünkösd elıtt a 11 ta-
nítvány szeme láttára emeltetett fel Jé-
zus Krisztus az Atyához. Ezt követte 
az új 12. apostol Mátyás kiválasztása, 
amint errıl az Apostolok Cselekede-
teirıl írott könyv elsı fejezete is tu-
dósít. Az elsı pünkösdöt megelızte 
tehát Jézusnak és tanítványainak az 
elválása, megkezdıdött 
azok önálló éle-
te. Elérkezett az 
az idıszak, ami-
kor az aposto-
loknak és 
tanítványok-
nak önállóan kellett 
megmutatniuk életükön keresztül 
Krisztushoz tartozásukat. 

Az Apostolok Cselekedeteirıl 
írott könyv 2. fejezetében olvashatjuk, 
mi történt az elsı pünkösdkor, mely 
eseményekre emlékezünk évrıl évre, 
és mi az, amit szeretnénk, hogy a mi 
életünkben, gyülekezeteinkben is meg-
történjék. Jézus egész földi élete alatt 
Istentıl és a hozzá vezetı útról taní-
tott – „Én vagyok az út, az igazság és 
az élet; senki sem mehet az Atyához, 
csakis énáltalam” (Jn. 14:6). Jézus ki-
jelentései között többször találkozunk 
azzal az ígérettel, elsısorban János 
evangéliumában, hogy egy másik vi-

gasztalót is küld az Atya, akit 
parakletosnak nevezett. „… én pedig 
kérni fogom az Atyát, és másik pártfo-
gót ad nektek, hogy veletek legyen 
mindörökké: az igazság Lelkét, akit a 
világ nem kaphat meg, mert nem látja 
ıt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek 
ıt, mert nálatok lakik, sıt bennetek 
lesz” (Jn. 14:16-17). Ennek a másik 
vigasztalónak (parakletosnak) az elsı 
megjelenése közöttünk a pünkösd. A 
pünkösd tehát a Szentlélek kitöltetése, 
annak a bizonyítéka, hogy Isten gyer-
mekeivel lesz a világ végéig, nem 
hagyja ıket magukra, hanem vezetni 
fogja mindnyájukat, ahogy az apos-

tolokat is annak idején. 
Az elsı pünkösd esemé-

nyeirıl azt 
o l v a s s u k , 
hogy elıször 
részegeknek 
gondolták 
az aposto-

lokat, majd a jelenlévık kö-
zül mindenki a maga nyelvén hallotta 

ıket szólni és legvégül azon a 
napon háromezren tértek meg. A 

pünkösd nem más mint az egyház szü-
letésének napja, az a nap, amikor meg-
alakult Jeruzsálemben az elsı gyüleke-
zet, mely már nemcsak Jézus közvet-
len tanítványaiból, hallgatóiból állt, 
hanem azokból, akik hallották a feltá-
madás evangéliumát és befogadták, 
megértették. Nem egyik vagy másik 
felekezet alapításának ünnepe ez, ha-
nem az Istennek Jézus Krisztusban 
megmutatkozott ajándékának a további 
bizonyossága. Jézus Krisztusban meg-
mutatkozott ajándékának a további bi-
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zonyossága. Jézus földi élete alatt vál-
lalta életformánkat, vállalta az emberi 
fáradtságot, indulatot, a golgotát, a fel-
támadásban pedig bebizonyította, 
hogy „ember által van a halál, ember 
által van a halottak feltámadása is. ” (I.
Kor. 15:21) Pünkösdkor pedig az Atya 
kegyelme által részesedhettek az apos-
tolok a Lélekbıl is, mely már nem tes-
ti, de a testi életet meghatározó erı. A 
pünkösd lényege, hogy az emberrıl 
gondoskodik Isten a Lelke által folya-
matosan.  
Mi az amit az emberek nagy része 

nem lát meg benne? Napjaink világa 
és az elızı korok világa semmiben 
sem különbözik, bár a technika és a 
módszerek sokat fejlıdtek, az ember 
ugyanaz maradt. Nem kívánt mást a 
korábbi korok embere, mint a mai. 
Mindig önmaga boldogságát kereste és 
keresi az ember! Sokszor úgy véli a 
korszellembıl kiindulva, hogy ennek 
érdekében nem lehet mást tenni csak 
azon az úton járni, amelyen a nagy-
többség. De van más választás, hiszen 
nem azért gyújtanak lámpást, hogy vé-
ka alá tegyék, hanem, hogy a gyertya-
tartóba. Aki Krisztus mellett dönt, az 
nem rejtızhet el a társadalomban, ha-
nem világítania kell.  E világításhoz 
szükséges forrás pedig az elsı pünkösd 
tőzébıl táplálkozik. A tőz az, amelytıl 
az emberek leginkább félnek, sokszor 
ordítanak: „Tőz van! Tőz van!” Pedig 
csak ık gyulladtak be!” (id. Hegedős 
Lóránd) Igen, a Lélek tőzének ereje 
ugyanabban van, mint minden más tá-
bortőzben. Meleget ad a körülötte lé-
vıknek, lehetıséget arra, hogy közös-
ség alakuljon ki, akik beszélgetnek, 

egymás dolgai iránt nyitottá válnak. És 
akik megtapasztalják ezen közösséget, 
azok ragaszkodnak egymáshoz és Is-
tenhez. De a tőz, a fény odavonzza a 
rovarokat is, nemkívánatos személye-
ket, akik megronthatják a közösséget, 
és akiknek „munkája” folytán atomjai-
ra hullhat szét az, mivel a benne lévı 
emberek nem tudják megtalálni az 
egészséges egyensúlyt. A Lélek tüzét 
pedig csak az imádság táplálhatja, 
amelyet mindenki egyen egyenként 
tehet oda.   

Miért nincs benne üzlet a kereske-
dıknek? A karácsony és a húsvét mára 
már az európai zsidó-keresztyén kul-
tú rkö r  egyi k  meghat á ro zó  „
történelmiesített” talppontja, olyan ré-
sze, ami nélkül elképzelhetetlen az 
éves ciklikusság, de amelynek valósá-
ga a legtöbb esetben a gyermeki mesék 
világába került át. A pünkösd ünnepe, 
azonban mint fentebb említettük, a Lé-
lekrıl szól, mely újra és újra megele-
venítette a különbözı korok emberét. 
Újra és újra közel hozza az emberek 
életét Istenhez, melyrıl sokat lehet ol-
vasni személyes visszaemlékezésekben 
is. Pünkösd a mindennapi élet megele-
venedésének az ünnepe, amely nem a 
megszerezhetı javakra irányul, hanem 
azzal ellentétesen a belsıre, az indulat-
ra, mely az életünket mozgatja, mely 
kihat a minket körülvevı világra. Ezen 
indulatot nem lehet pénzen megvenni, 
erre idıt kell szánni! Az idı pedig nap-
jainkban a legfontosabb, hiszen min-
denki csak rohan. Az idı, amit az em-
bernek önmagára és családjára kell
(ene) fordítania az euró magyarországi 
bevezetéséhez hasonlatosan „
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konvergál”, valahogy mindig halasztó-
dik. Pedig az önmagunkra fordított idı-
ben szükséges lenne a lelkünk tisztán-
tartásával is törıdni, újra és újra meg-
vizsgálni, vajon minden rendben van-e 
körülöttünk. Az önmagunkra fordított 
idı pedig csendességet jelent, olyan te-
vékenységet, melyben nem megkeresett 
fizetésünket költjük el, hanem lelkünket 
tisztítjuk meg a heti, havi vagy akár 
évek óta magunkkal hozott szennytıl. 
A pünkösdi Lélek tüze tisztító tőz is, 
mint minden Istennel való találkozás, 

melyben az ember konfrontálódik saját 
életének bőneivel, de meg is tisztul be-
lılük. Nem bőneink elkendızése lesz 
már a mindennapos cél, hanem annak a 
megmutatása, hogy ki tisztított meg. 

Pünkösd valójában arra mutat rá, 
hogy Isten önmagát adta Fiában a gol-
gotai kereszten és feltámadása után pe-
dig Szentlelke által velünk van a világ 
végezetéig. 

 
Molnár Sándor Károly 

 

„ A Szentlélek vezetése nélkül nincs keresztyén élet. ” 

Poynár Szabolcsné Irénke néni 1988 
óta tagja gyülekezetünknek. Korábban 
hosszú éveken keresztül ı vezette a 
csütörtöki bibliaórákat. Az ország 
számtalan gyülekezetében tartott evan-
gelizációs szolgálatokat. Bizonyságtéte-
lei nyomán többen is élı hitre jutottak. 
Az alábbi rövid beszélgetésben a pün-
kösdi ünnep tartalmáról kérdeztük ıt. 
 
- Mit kell tudnunk a Szentlélek szemé-

lyérıl, kicsoda İ? 
 
A Szentháromság egy Isten harmadik 

személye. Tehát nem erı, hanem egy 
élı személy. A Szentírás azt mondja 
róla, hogy İ a kegyelem Lelke 
(Zsid.10:29), az igazság Lelke 
(Jn.14:17), a fiúság Lelke (Róma. 
8:15), a bölcsesség és a kinyilatkoztatás 
Lelke (Efézus 1:17), az Úr ismeretének 
és félelmének Lelke. Talán ezek az 

Igék világítanak a legjobban rá a Szent-
lélek személy voltára és mőködésére.  
 
- A Szentlélekrıl szóló tanítás mennyi-

ben érinti hitünk kérdéseit? 
 
Mindnyájunknak újonnan kell szület-

nie, mert e nélkül nem mehetünk be az 
Isten országába. Az újjászületés pedig a 
Szentlélek Isten munkája által történik 
bennünk. Isten gyermekének minden 
pillanatban szüksége van a Szentlélek 
vezetésére ahhoz, hogy teljesíteni tudja 
Isten akaratát. A Szentlélek Jézus 
Krisztust dicsıíti meg, pont erre a célra 
teremtetett a mi életünk is. Hogy di-
csérjük a megfeszített és feltámadott Úr 
Jézust. Akiket Isten Lelke vezérel, azok 
Isten fiai. A Szentlélek Isten halkan 
szól hozzánk, ezért állandó készenlét-
ben kell lennünk, hogy meghalljuk az İ 
hangját.  
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- Ki mondhatja el, hogy megkapta 

már a Szentlelket? 
 
Isten gyermekében a Szentlélek tesz 

bizonyságot arról, hogy valóban Isten 
gyermeke-e vagy sem. A Szentlélek Is-
ten tesz a szívünkben bizonyságot errıl 
és akiben ez még nincs meg, azaz hogy 
Jézus Krisztus meghalt a bőneimért és 
feltámadt, hogy  örök életem legyen, 
nos annak még nincs kapcsolata a 
Szentlélekkel és a kárhozatban van.  

Isten Szentlelke a hívıket az igehirde-
tésen, az egyéni csendességen, a körül-
ményeken és a testvéreken keresztül 
vezeti. Mivel Jézus Krisztus testileg 
nincs már jelen ebben a világban, így a 
Szentlélek által uralkodik és nekem az 

İ uralma alá kell helyeznem az élete-
met, a tetteimet és a gondolkodásomat.  
 
- Mit jelent Irénke néni számára a 

Pünkösd ünnepe? 
 
Nagyfokú hála van a szívemben, hogy 

nem vagyok egyedül, és nem vagyok 
emberekre utalva. Hála van bennem, 
amiért a Szentlélek betagolt engem az 
egyházba és közösségre vont azokkal, 
akikkel egy Lelket vettem. És hálás va-
gyok azért is, hogy eligazít engem 
problémáimban, és mert megismerhet-
tem Isten örömét. A Szentlélek vezetése 
nélkül nincs keresztyén élet.  

 
Péterffy György 

 II. Amit nyerek  

Hiszitek-e, hogy Isten a bőnös embe-
ren megkönyörülvén, az ı szent Fiát, az 
Úr Jézus Krisztust tiérettetek testben 
elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes 
áldozatjával a bőnnek hatalmát és a 
kárhozatnak erejét elvette s titeket in-
gyen kegyelembıl, a Jézus vérének ér-
deméért hit által megigazít? 
 
Én ezt hiszem és vallom. 
 
Egészen világos, hogy ebbıl a retten-

tı mélységbıl csak egy út vezet ki: az 
Isten könyörülete. Az, hogy Isten szere-
tett és megszánt, kinyújtotta kezét utá-
nunk és megmentett.  

Ennek azonban nagy akadálya volt: az 

ı megsértett igazsága. Elégtételt kívánt 
ez az igazság, hogy ı kiengesztelıdhes-
sék irántunk és megszabadítson a halál 
és a kárhozat mélységébıl. Ki az, aki 
eleget tehetett az ı igazságának? Én 
nem, te nem, ı nem, mert az emberi 
romlás olyan teljes, a jóra való hajlan-
dóság annyira kialudt, hogy az ember a 
maga erejébıl, a maga érdemével Istent 
kiengesztelni nem tudja. Nem tudunk 
eleget tenni még a saját bőneinkért sem, 
még kevésbé a mások bőnéért. 

Isten igazságosságának csak olyan 
valaki tehetett eleget, aki maga ártatlan 
volt, de magára vette mások bőnének 
büntetését, s elhordozta az engesztelı 
és áldozó szeretettel. Ki az, aki ember 
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létére ártatlan, ki az, aki magára veszi a 
világ bőnét, ki az, aki szeretetbıl elhor-
dozza azt s fıpapi áldozatban meghal a 
bőnösökért? Ennek a valakinek tökéle-
tes Istennek és tökéletes embernek kell 
lennie. Tökéletes istennek azért, mert e 
nélkül nincs bőntelenség, e nélkül el 
nem bírja hordozni a világ bőnét, e nél-
kül rá nem tudja szánni valaki magát az 
engesztelı halál fıpapi áldozatára. De 
tökéletes embernek kell lennie, hogy a 
kínt az az emberi test érezze, amely an-
nak fészke és szerszáma, a gyötrıdés, a 
halál igazi gyötrıdés és igazi halál le-
gyen, de annyira felfokozva, amennyire 
egy testbe öltözött Isten elhordozni ké-
pes, tehát mindörökre érvényes, feltét-
len mennyiségben, máskülönben nem 
teljes az elégtétel. Embernek kell len-
nie, hogy megjelenjék e földi világban, 
elkeveredjék a mi életünk harcai, igé-
nyei közé, elıttünk növekedjék, vele 
mint emberrel számoljunk, tulajdon ke-
zünkkel rakjuk reá saját bőneink követ-
kezményét s az a bőn, amit kiengeszte-
lendı volt, a pusztítás dühével reáront-
son, testét megtörje, vérét kiontsa. 

Istennek kellett lennie, hogy az örök-
kévalóságban, mikor még világ sem 
volt, tanácsvégzés szülessék a kereszt 
nagy titkáról. Fiú Istennek kellett len-
nie, hogy az Atyától kérje és elfogadja 
ezt az örökséget; hogy önként, szaba-
don, szeretetbıl öltsön testet; hogy ke-
reszthalála a legnagyobb jótétemény, az 
ingyen való kegyelem tökéletes ténye 
legyen, s áldozatának ereje és érvénye 
mindenkire kiterjedjen, aki csak a vele 
való közösségre öröktıl fogva elhiva-
tott. Emberfia kellett, hogy legyen, 
hogy áldozatja átszegezett testben, ki-

ontatott vérben jelenjék meg, s a Szent-
háromság második személye a gyalázat 
fáján haljon meg, kicsúfolva, elárulva, 
megátkozva.  

Mindez mi, ha nem Isten kegyelme? 
Hogy tudta volna ezt ember megcsinál-
ni, ki tuja ezt megismételni vagy pótol-
ni? Éppen olyan lehetetlenség, mintha 
valaki azt mondaná, meggyújtom az én 
mécsesemet és többé nincs szüksége a 
világnak a napra. 

De ez a kegyelem nem tud segíteni se 
csillagon, se virágon, se fán, se füvön, 
se állaton, se kısziklán. Krisztus ke-
resztjére ráfolyt a vére, de a keresztet 
nem lehetett megváltani. Krisztus vált-
sághalála csak azokra érvényes, akik 
hittel elfogadják. Kegyelembıl szárma-
zott, de csak hit által fogadható el. A 
hitet is a kegyelem ajándékozza s azért 
ajándékozza, hogy önmagát nekünk ad-
hassa. Adja a kívánságot, hogy betölt-
hesse, a szomjúságot, hogy megelégít-
hesse, teremti a kart, hogy megragad-
hassa, szemeket formál, hogy megmu-
tathassa a maga világosságát. Kegye-
lembıl, hit által.  

 
[Részlet Ravasz László: Isten rostájá-

ban címő könyvébıl; II. k. 7-9. oldal. 

(az írás további fejezeteit —III. Amit 

remélek; IV. Amit ígérek — soros hír-

leveleinkben közöljük] 
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A konfirmáció élménye 

Az elıkészítı foglalkozások 2005. 

októberében kezdıdtek el. Eleinte 

csupán négyen-öten voltunk. Az órákon 

az evangéliumot nagy érdeklodéssel és 

figyelemmel  olvastuk és hallgattuk. 

Késıbb, hogy óráink még jobbak és 

tartalmasabbak le-

gyenek,  sokszor 

játszottunk biblia-

ismereti játékokat is. 

Eleinte feszült csend 

v o l t ,  é s  n e m 

beszélgettünk egy-

mással, ám ahogy telt 

az idı, kilencen 

lettünk és egyre 

inkább össze-barát-

koztunk, oldódótt a 

hangulat. Óráinkat 

így mindig a jókedv 

és vidámság jelle-

mezte, mire eltelt a 

felkészítés két éve 

egészen jó kis 

közösség lettünk. 

Ez alatt a két év 

alatt megismerhettük 

a református hit 

alapjait, a bibliát és 

egyházunk  fe lé-

pítését. Ahogy köze-

lített a vizsga ideje, 

egyre inkább azon gondolkodtuk, hogy 

milyenek lesznek a tételek, és amikor 

megkaptuk, láttuk, hogy nincsen benne 

semmi olyan amirıl ne beszéltünk 

volna. Természetesen azért izgultunk a 

vizsga miatt. Szép lassan kidolgoztuk 
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A gyülekezet névtelen és láthatatlan szolgái 

és megtanultuk a tételeket, azután egy 

héttel a vizsga elıtt egyesével 

mindnyájan bementünk a Tiszteletes 

Asszonyhoz, hogy megnézze mennyire 

sikerült felkészülnünk. 

És eljött a vizsga napja: 2007. április 

28-a. A vizsga délután négy órakor 

kezdıdött a templomban. Nagyon 

izgultunk és féltünk attól, hogy 

pontosan tudunk-e felelni a kapott 

tételre, de bíztunk abban, hogy az Úr 

velünk lesz. Mindenki három kérdést 

kapott: egy ószövetségi, egy újszö-

vetségi és egy kérdést a Heidelbergi 

Kátéból. A tételekt névsor szerint 

mondtuk el. Mindenki ügyes volt, de 

néha, amikor elakadtunk a nagy 

izgalom miatt, akkor Ilike néni segített.  

Másnap, vasárnap reggel 10 órakor 

kezdıdött az istentisztelet. Tele volt a 

templom családtagokkal, barátokkal és 

gyülekezeti tagokkal, így aztán ezen a 

szép, ünnepi szertartáson szinte még 

jobban izgultunk, mint a vizgán, pedig 

i t t  már  csak közösen kel le t t 

e l mo n d anu n k  a  Ko n f i r má c i ó i 

Hitvallást, és Fogadalomtételt. 

Számomra a legmeghatóbb része 

az istentiszteletnek az volt, amikor 

megkaptuk az áldást, mert minden-

kihez az illett, amit kapott. A leg-

örömtelibb pedig az úrvacsora volt, 

hiszen így már én is a gyülekezet 

önálló tagja lehetek. 
 

2007. május 29-én konfirmáltak 

névsora: 

 

Csutak Szabolcs 

Molnár Bálint 

Molnár Dániel 

Nagy Andrea 

Óbányai Zsuzsanna 

Peleskey Anna 

Regıczi Dóra 

Sólyom József 

Varga Katalin. 

Véleményem szerint a gyülekezet 
szolgálatában állni egyfajta hitvallás, a 
lelki érettség sajátos kifejezıdése. Azt 
szoktuk mondani, hogy ha Istentıl jövı 
az elhívás, akkor lehetetlen rá nemet 
mondani, de én érthetı okokból óvato-

san szeretnék ebben a kérdésben fogal-
mazni. Az Isten-ember misztikus kap-
csolat ugyanis akkor is megvalósul, ha 
éppen nem az elhívás a domináns té-
nyezı, hanem az Istent keresı ember 
mindent félretevı szakrális igyekezete, 
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„Hatalmas vagy, erıs Isten, Szent és dicsı senki más 
nincsen.” 

ami attól lesz szent, hogy névtelen és 
láthatatlan maradni, csak egy Valakire 
tekinteni, miként az Egyetlen Szent 
mondta: ”annak örüljetek, hogy a neve-
tek fel van írva a mennyben” (Luk. 
10:20). Sok testvér azért is ilyen vissza-
fogottan hajlandó csak beszélni a szol-
gálatáról, mert még a látszatát is kerülni 
akarja annak, hogy a fentiektıl eltérı 
gondolatok vezérelnék egy bizonyos 
szolgálat felvállalásában. 

2006-ban a gyülekezeti csendeshét 
témája – amin én sajnos nem tudtam 
részt venni - az egyház és a gyülekezet 
küldetése volt. Érdeklıdéssel hallgat-
tam hát a testvérek élménybeszámoló-
ját, s ezalatt bennem is megfogalmazó-
dott a kérdés, miként vehetném ki a ré-
szem a szolgálatból? Nekem is, mint 
minden Istennel napi kapcsolatban álló 
keresztyénnek (napi bibliaolvasás, napi 
imádkozás, stb. által) Isten válaszolt a 
ki nem mondott, csak a lelkemben meg-
fogalmazódott kérdésre, amikor a szó-
székrıl többször is elhangzott a kérés, 
hogy jelentkezıket várnak a gyülekeze-
ti helyiségek takarítására. Akik eddig 
végezték (Ibi néniék) egyre idısebbek 
lesznek, és ık már nem bírják olyan 
erıvel végezni ezt a munkát, mint eddig 
tették. A testvérek, akik ismernek en-
gem, tudják, hogy már én sem tartozom 

a fiatalabb korosztályba, és számtalan 
testi és lelki tüske nehezíti az életemet, 
de én is elmondhatom, hogy „mindenre 
van erım a Krisztusban, aki megerısít 
engem” (Fil. 4:13). Istennek hála, hogy 
a gyülekezet épületegyüttesében tavaly 
végre lehetett hajtani a régóta esedékes 
aktuális felújítási munkákat, ezért el-
mondhatjuk, hogy gyülekezetünk nem-
csak lelki házkánt épült, hanem külsejé-
ben is megújult. Az a munka nagyon 
sok pénzt és áldozatot követelt a testvé-
rektıl, de ahhoz, hogy a rendet és tisz-
taságot meg is tudjuk ırizni, és fenn 
tudjuk tartani, szükség van ilyen látszó-
lag hétköznapi dolgokra is, mint ami-
lyen a rendszeres takarítás, ami közis-
merten nehéz munka. Boldog vagyok, 
mert tavaly óta már négy pár, tehát 
nyolc testvér végzi ezt a munkát heti 
váltásban, és igény szerint, egymás kö-
zötti megbeszélés alapján változtatunk 
a sorrenden, amennyiben ez szükséges. 
Így ez egyikünknek sem jelent nagy 
megterhelést. Örülnék, ha minden téren 
ilyen összmunka és egyetértés uralkod-
na. Kívánom a testvéreknek, hogy min-
denki találja meg az Istennek tetszı 
szolgálatát a saját maga és gyülekezete 
épülésére! 

Hővösvölgyiné Balogh Anna  

Isten hatalmas. Az utóbbi idıben ezt 
folyamatosan tapasztalom. Érzem azt, 
hogy Isten nélkül senki és semmi va-
gyok. Nélküle nem megy semmi, bár-

mennyire is erılködöm. A saját erım 
semmihez sem elég. De İ erıt tud adni 
mindig, minden helyzetben. Még cso-
dákra is képes. 
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Zenesarok 

Sokszor rábíztam mindent Istenre, de 
valahogy mégis bizonyos dolgokat saját 
erımbıl próbáltam, igyekeztem meg-
tenni, és csak szenvedtem, mert nem 
értettem miért nem sikerül, miért nem 
segít Isten. Megfeledkezett rólam? İ 
azt mondja, hogy szeret, akkor miért 
enged meg bizonyos dolgokat? Aztán 
megértettem, hogy örök szeretettel sze-
ret (Jeremiás 31:3), (olyannyira, hogy a 
Fiát is feláldozta értem, csakhogy én 
élhessek) és alig várja, hogy megáld-
hasson, és jót tegyen velem, ha est EN-
GEDEM. Ha tényleg minden irányítást 
átadok az İ kezébe, hogy minden úgy 
történjék, ahogy İ eltervezte. Mert az 
İ terve tökéletes. De sokszor nehéz el-
engedni a dolgokat, nehéz kimondani 
ıszintén, hogy legyen meg a Te akara-
tod. De amint ez megtörténik, Isten át-
veszi az irányítást és minden megválto-
zik. Minden könnyebbnek tőnik, mert 
ettıl kezdve Isten a saját erejével erısít. 
Abból az erıbıl ad, amivel irányítja a 
szeleket és a viharokat. És a nehéz 
helyzetekben is jó érezni ezt az erıt, 

amivel körülvesz, véd, bátorít, vígasz-
tal. 

Ezek után az válik fontossá számom-
ra, hogy Istennek mi a célja az életem-
mel és ezt keressem, kutassam, megért-
sem. Hogy meglássam mi az ı akarata. 
Mert tudom, hogy ez a legjobb szá-
momra. 

A héten azon gondolkodtam, hogy a 
suliban most jön a zh idıszak, majd a 
vizsgaidıszak, ami kicsit ijesztı. Ezen 
kívül is a világban és egész életünk so-
rán annyi bizonytalan dolog van, amitıl 
félünk, és nem tudjuk, hogyan lesz 
majd. De jó, hogy Isten egy BIZTOS 
PONT. İ mindig megmarad. És, ha a 
földi élet (és ami azon volt) véget ér, 
Isten utána is megmarad, mert İ örök. 
Már csak ez a tudat is olyan örömöt és 
békességet adott a szívembe. Ezt a gon-
dolatot két barátommal is megosztot-
tam, akik szintén megerısítették, hogy 
Jézussal élni, és Vele járni nap mint 
nap, a legértékesebb dolog a világon. 

 

Nyíri Leonóra 

Gyülekezetünk zenei életérıl szeret-
nék írni. Ezúttal a 2007. március 18-ai 
orgonakoncertrıl és a 2007. április 14-
ei templomunkban rendezett áriaes-
tünkrıl szeretnék beszámolni. 

Március közepén a március 15-ei 
hosszú hétvége utolsó napján (vasárnap 
este) került sor Kárpáti Levente orgona-
koncertjére. 

Levente a Bartók Béla Zenemővésze-

ti Szakközépiskolát végezte orgona és 
fagott fıtanszakon. Természetesen na-
gyon jól bánik az orgona billentyős 
testvérével a zongorával is. Amikor az 
év elején szándékommal megkerestem, 
hogy tartson koncertet még csak egy 
koncertet megélt digitális orgonánkon, 
habozás nélkül igent felelt. Bizonyára 
emlékeznek a testvérek Pál Diana mő-
vésznı 2006. májusában tartott szép 
koncertjére, ahol bemutatta nekünk a 
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hangszerünk sokszínőségét. 
A koncert mősorán fıként J. S. Bach, 

az orgona barokk mesterének mővei 
szerepeltek. Dicséretes a mősorválasz-
tásban, hogy több mőfajjal is megis-
merkedhetett a hallgató, így a jellegze-
tesen barokk preludiummal (ami elıjá-
tékot jelent) és a sokszor hozzá csatla-
kozó fúgával, amelynek Bach valóban 
nagy mestere volt, ezt mutatja, hogy írt 
több sorozatot is, egyiket úgy nevezte 
el: A fúga mővészete. A másik híres 
sorozata a Wohltemperiertes Klavier 
kötetei. Azt hiszem nem túlzás azt állí-
tani, hogy a zeneszerzık a mai napig is 
ezekbıl a darabokból tanulják meg a 
fúga szerkesztésének fortélyait. Mi 
ezen a koncerten az egyik c-moll 
preludiumot és az e-moll preludium 
és fúgát hallgathattuk meg. Termé-
szetesen Bach életmővébıl 
nem maradhatnak ki a ko-
rálelıjátékok sem, melyek 
az istentiszteleten a gyülekezeti 
énekek elıtt álltak és azt a célt szol-
gálták, hogy a gyülekezeti tagok ráhan-
golódjanak arra zsoltárra, korálra, ame-
lyet énekelni fognak. Ez egy nagyon 
sokszínő mőfaj, kettıt hallgathattunk 
meg Kárpáti Levente elıadásában: a „
Das alte Jahr vergangen ist” címőt, 
mely az óévet búcsúztató ének elıtt állt 
és a „Herzlich tut mich verlangen” kez-
dető korálhoz tartozó elıjátékot.  

A következı két zeneszerzı - Liszt 
Ferenc és Cesar Franck - a romantikus 
korszak neves képviselıi. Tudjuk, hogy 
Liszt Ferenc magyar származású, ezért 
találkozhatunk életmővében sok ma-
gyar vonatkozású szerzeménnyel is. A 
katolikus egyházi zene lelkes elkötele-

zettje, több misetételt, egyházi témájú 
oratóriumot, orgonadarabot komponált. 
Ezen a koncerten megismerkedhettünk 
egy finom hangvételő imádsággal 
(Gebet – Ave Maria) és a Desz dúr 
Consolation-nal, mely eredetileg zon-
gorára íródott mő. Figyelemmel kísér-
hettük a romantikus regisztráció sokszí-
nőségét, melynek azért kis szépséghibá-
ja az volt, hogy a hangosabb regiszte-
reknél a hangfal néha berezonált. A 
koncert záró mősorszáma egy nagyobb 
hangvételő mő Cesar Franck a-moll 
korálfantáziája volt, melyben szintén 
hallhattunk egész lágy, elvarázsoló 
hangszíneket és erıteljesen lehengerlı 
már- már tutti regisztrálású zenei 

egységeket is. 
Ezúton is szeretnénk 

megköszönni az elıadómővész 
és édesapja munkáját! Azt hiszem 

mindannyian, akik jelen voltunk 
ezen a koncerten zenei élmények-

kel gazdagodhattunk. 
Az Április 14-ei áriaestünkön vokális 

darabokat hallgathattak az érdeklıdık. 
Igyekeztünk mősorunkat színesen ösz-
szeállítani, ebben voltak segítségünkre 
az énekes szólisták, akik mindannyian 
hőséges elkötelezettjei a zenének! 

Berényi Eszter, aki civilben az EL-
T E - T T K G e o gr á fu s  s z ak á n a k 
doktorandusz hallgatója, ezen kívül az 
ELTE-BTK Ének-zene, karvezetés sza-
kának másodéves hallgatója. Ezen a 
koncerten elıadásában megismerked-
hettünk Esterházy Pál magyar barokk 
zeneszerzınek Harmonia caelestis címő 
győjteményébıl négy tétellel. Ezek a 
dalok latinul vannak, eredetileg kisebb 
zenekari kísérettel, ezúttal orgonakísé-
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rettel hallgathattuk a darabokat. Két té-
telben Pintér Dömötör basszus énekes-
sel duettet énekeltek. Majd két korál 
csendült fel elıadásában magyar nyel-
ven, melyeket J. S. Bach hangszerelt 
meg. Ezeknek a koráloknak egyszerő 
feldolgozásmódjukban rejlik a szépsé-
gük és elıadásakor zenei eszközökkel 
tette változatosabbá az elıadó a 
strófikus dalokat. 

Belényi Zsuzsa hivatásos zenész: 
a Magyar Állami Operaház brácsása, 
majd minden este játszik az operaház-
ban. Kedvtelésbıl 16 éves kora óta éne-
kel. Két csodálatos dalt énekelt nekünk 
Giulio Caccini barokk zeneszerzınek 
Ave Mariáját, mellyel elvarázsolta a 
hallgatóságot! Majd a nagy bécsi klasz-
szikus zeneszerzı, W. A. Mozart, 
Exultate jubilate címő egyházi mővébıl 
az Alleluja tételt énekelte, mely min-
dent elsöprı lendületével, vidámságával 
mindenki lelkét táncra perdítette. 

A harmadik szólistánk, mint már 
említettem a duetteknél Pintér Dömötör 
volt, aki a Magyar Rádió kórusában 
énekel. Három különbözı karakterő 
mővel örvendeztette meg a hallgatósá-
got: J. S. Bach Magnificat oratóriumá-
ból énekelt egy basszus áriát (Quia fecit 
mihi magna), mely összhangban volt az 
orgonakísérettel és kifejezıen mutatta 
be a barokk áriák világát. W. A. Mozart 
Varázsfuvolájának fıpapjának, Sarastro 
alakját varázsolta elénk, az E-dúr árián 
keresztül, mely méltóságában, hangvé-
telében nagyon jól elénk tárta az opera 
szereplıjét. A harmadik mő Cesar 
Franck Panis Angelicus címő kórusmő-
ve volt basszus hangfekvésben, egy kis 
zümmögıkar képviselte a kórust. Ezt a 

darabot különösen lágy, kifejezı, érzéki 
megformálásban hallhattuk az elıadó-
tól! 

Orgonán közremőködtek: Galovics 
Réka, gyülekezetünk kántora, aki szin-
tén magas fokú felkészültséget mutatott 
figyelmes orgonakíséretével, Komjádné 
Udvarnoky Margit és jómagam. Itt sze-
retném megemlíteni, hogy én is énekel-
tem egy dalt G. F. Händeltıl,melynek 
címe Dignare Domine. 

Koncertünk végén Gyülekezeti kóru-
sunk is énekelt a többi énekessel és a 
kísérıkkel kiegészítve. Gyülekezeti kó-
rusunkat ezennel Ventilla Ági, Tóth 
Emese, Tóth Krisztina és Lévai László 
testesítette meg, melyet kiegészített 
még az Illatos utcai iskolából két éne-
kes kislány: Szentgyörgyi Lenke és 
Szlovák Nikolett lelkes kórustagok. Így 
alakult kórusunk három kánont és egy 
taize-i éneket énekelt. A koncert kezdı-
száma volt a Soli Deo Gloria kánon, 
melyben a férfiszólam osztinánót éne-
kelt, tehát egy folyton ismétlıdı zenei 
egységet, a nıi szólamok háromszóla-
mú kánonként énekelték a mővet. A 
többi kórusdarab a koncert legvégén 
szólalt meg. Bárdos Lajostól két kánon: 
elsıként a Légy hív… kezdető, mely 
folyamatosan ereszkedı dallamvonalá-
val erısen csúszásveszélyes! Folyama-
tosan léptek be a szólamok, míg min-
denki együtt énekelt, majd folyamato-
san fogytak a szólamok és a végén 
egyetlen szólam maradt magára. A 
taizei ének egy egyszerőbb négyszóla-
mú vegyeskarra íródott darab, húsvéti 
témája miatt tettük a mősorba. A másik 
Bárdos kánon is egy húsvéti dal: Ékes 
napra virradtunk. Ebbe a kánonba egy 
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húsvéti nép-
é n e k 
quodlibetként 
beleszövıdik, 
mely folyton 
kihallatszódva 
hirdette ne-
künk Jézus 
Krisztus feltá-
madását. 

Észrevétele-
im szerint az 
elıadók, a kó-
rusénekesek és 
a hallgatóság is 
nagyon jól 
érezte magát 
ezen a szép na-
pos délutánon 
és mindannyi-
an tapasztal-
hatták a ko-
m o l y z e n e 
szépségeit és 
mélységeit. Ez 
az áriaest jóté-
kony célú volt, 
g y ü l e k e z e t i 
házunk felújí-
tására költjük a 
befolyt adomá-
nyokat, melye-
ket ezúton is 
s z e r e t n é n k 
megköszönni, 
a perselyben a 
koncert után 
33.000 forintot 
találtunk! 

A következıkben szintén egy nagy-
szerő zenei programra szeretném felhív-

ni a testvérek figyelmét, mely szintén 
gyülekezetünk szervezésében lesz, de a 

"Legyen a zene mindenkié!"
                                                                     (Kodály Zoltán) 

 
Szeretettel meghívjuk Önt és családját a  

Budapesti Vándor Kórus 
jótékonysági koncertjére 

2007. június 3-án vasárnap 18 órakor 
a budaörsi evangélikus templomba! 

(2040 Budaörs, Szabadság út 75.) 
 

Az est elsı felében klasszikus és romantikus szerzık német és 
latin nyelvő egyházi énekeit és zsoltárfeldolgozásait hallhatjuk,  

a második felében magyar szerzık mővei csendülnek fel. 
 

PROGRAM: 
 

Joseph Haydn: Abendlied zu Gott 
Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum 

Anton Bruckner: Locus iste 
Félix Mendelssohn-Bartholdy: Laudate pueri 

Gárdonyi Zoltán: Az Úr az én pásztorom (23. zsoltár) 
Gárdonyi Zsolt: Hálaadó ének 

Kodály Zoltán: 50. genfi zsoltár 
Kodály Zoltán: Esti dal 

 

Orgonán közremőködnek: 
Deutsch Nóra és Kovács Balázs 

 

Vezényel: 
Németh Zsuzsa 

 

A koncerten befolyt adományokat a budaörsi református gyü-
lekezeti házunk felújítására fordítjuk! 

További információk Péterffy Piroskánál a  

0670/582-16-81 telefonszámon kaphatók. 
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helyszín a budaörsi evangélikus temp-
lom. 2007. június 3-án vasárnap 18 óra-
kor a Budapesti Vándor Kórus ad ne-
künk egy koncertet, melyen külföldi és 
magyar szerzık egyházi kórusmővei 
csendülnek fel! Ez a koncert szintén jó-
tékonysági célú lesz, a bevételt gyüle-
kezeti házunk felújítására fordítjuk. Hí-
vogassuk ismerıseinket, jöjjünk el, 
hogy tele legyen a templom! 

Írásomat egy Kodály Zoltán idézet-

tel szeretném lezárni, annak emlékére, 
hogy ebben az esztendıben van a nagy 
zeneszerzı halálának a 40. évfordulója. 

„A zene lelki táplálék és semmi 
mással nem pótolható. Aki nem él vele: 
lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lel-
ki élet zene nélkül nincs. Vannak a lélek-
nek régiói, melyekbe csak a zene világít 
be.” 

Péterffy Piroska 

 
 

 

május 21-25.                              18:00                  Bőnbánati istentisztelet 
május 27.                                   10:00                  Úrvacsorás             

                                                                                 istentisztelet 
május 28                                    10:00                  Úrvacsorás             

                                                                                 istentisztelet 
                                                    

(Kérésre beteg vagy idıs testvéreinknek az Úrvacsorát házhoz visszük!) 
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Gyülekezeti csendeshetünkre - melyre július 9-e (hétfı) és július 15-e 
(vasárnap) között kerül sor - még várjuk testvéreink jelentkezését a lelkészi 
hivatalban illetve Varga András gondnok testvérünknél (Tel: 06-20/921-1293) . 

A csendeshét helyszíne, a Harkány közelében (Gordisa és Matty települések 
között) lévı Lantos-Lovastanya. 

Részvételi díj  - felnıtteknek: 22.000,- Ft.;  
                       - fiataloknak (turista szálláson) 19.000,- Ft.;  
                       - 10 éven aluliaknak 12.000,- Ft;  
                      - 5 éven aluliaknak díjtalan.  
Ne feledjük: a csendeshét igazi lelki feltöltıdésre, társas együttlétre és 

pihenésre add jó lehetıséget. 

Gyülekezeti csendeshét 

Ha a tízparancsolatról beszélünk, min-
denki meg van gyızıdve, hogy ı azt 
tökéletesen tudja, és nem is követi el 
azokat a bőnöket, amikrıl ott szó van. 
Biztosak lehetünk mi ebben? Az én vé-
leményem az, hogy nem. Ha elolvassuk 
Cseri Kálmán A törvény betöltése … 
címő könyvét, láthatjuk például, hogy 
szavakkal is ölhetünk. És milyen gyak-
ran meg is tesszük! Ez a könyv a mai 
társadalmunkban nagyon aktuális. Jó 
szívvel ajánlom mindenkinek!  

 
Minden ember boldog szeretne lenni, 

és ki-ki a maga módján keresi a boldog-
ságot. Van aki habzsolja az életet, sem-
mirıl sem akar lemaradni. Más, távol 
tartja mindentıl magát, mert azt gon-
dolja, hogy a földi életben nem lehet 

boldog. Gyökössy Endre A növekedés 
boldogsága címő mővébıl megtudhat-
juk a nagy titkot. Fedezzék fel Önök is, 
Ti is kedves testvérek! Érdemes! 

 
Emberi mélységeken és Isteni magas-

ságokon keresztül mutatja be Sükös Pál 
A keskeny úton regényében egy fiatal 
lelkész megtérését, gyülekezete 
felébresztését. Amellett, hogy egy gyö-
nyörő bizonyságtétel, egyben lebilin-
cselı olvasmány is a könyv, amit nem 
lehet letenni. Azoknak a testvéreknek is 
ajánlom, akik most indulnak el a hit 
csodálatos útján. 

 
Adorjánné Mátyási Edit     

Könyvajánló 
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Hétfı                            18:00        Istentisztelet 
Szerda                            9:00        Nyugdíjas délelıtt 
Csütörtök                     18:00        Gyülekezeti bibliaóra 
Péntek                          18:00        Ifjúsági bibliaóra (tizenévesek)  

                                        19:00        Bibliakör 
Vasárnap                        9:00        Énekkari próba            
                                     10:00        Istentisztelet 
                                     10:00        Gyermekóra 

 

Gyülekezetünket a Pro Ecclesia Budaörs Alapítvány is támogatja. 

 

  Az Alapítvány kuratóriuma ezúton is köszöni a közvetlen támogatásokat és az 1%-ok 
felajánlásából befolyt adományokat. Kérjük támogassa Ön is gyülekezetünk épülését, 
szépülését! 

  Az alapítvány számlaszáma: 11742173-20011765; adószáma: 19182315-1-13. 

Budaörsi Református Egyházközség 

2040 Budaörs, Clementis L. u. 5. 

Tel/fax: (23) 415 205 

Internet: http://www.refbudaors.hu 

e-mail: gyulekezet@refbudaors.hu 

Szerkesztı: 
Dr. Györgyjakab Endre 

Felelıs kiadó: 
Petıné Püski Ilona 

Tördelés: 
Homonnay-Beke Enikı 

és Homonnay Ádám 

 

 

 
 

Május 26.      10:00-13:00         Apák-fiúk foci (A Bleyer Jakab Általános 
                                                    Iskola udvarán) 

Június 3.        10:00                   Istentisztelet - felnıttek konfirmációi       
                                                    ünnepsége 

Június 3.        18:00                   Koncert az evangélikus templomban 
                                                  Budapesti Vándor Kórus 
Június 10.      10:00                   Tanévzáró istentisztelet 

A következı idıszak fıbb  gyülekezeti alkalmai 


