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Megdöbbentı, hogy napjainkban is találkozunk – 
nem is kevés – megkeresztelt, sıt templomba járó 
református emberrel, akik - kérdezik, és jó, hogy 
még kérdezik -  mit is ünnepelünk pünkösdkor? A 
karácsony, húsvét, látványos ünnepek, legalábbis 
mindent megteszünk, hogy 
minél látványosabbak le-
gyenek, de pünkösdhöz 
nem kötıdik semmi adni, 
kapni, mutogatni való, így 
elkerüli az Isten nélkül élı, 
vallásos ember figyelmét. 
Karácsony, húsvét amolyan 
csoportos ünnepek, szerep-
hez jut benne család, rokon-
ság, baráti kör, látogatók 
jönnek, mi is megyünk 
együtt ünnepelni, de pün-
kösdkor látszólag nem tör-
ténik semmi. És jaj, ha ez 
igaz!!! 

A legcsodálatosabb ün-
nepünk. Egyszer történik 
meg életünkben, hogy meg-
nyitjuk magunkat a Szentlé-
lek elıtt, és átadjuk magun-
kat uralma alá, de akkor 
van mirıl végtelen hálával megemlékezni pünkösd-
kor, dicsıíteni és magasztalni Urunkat Szentlelke 
ajándékáért, hiszen İ nélküle Isten nem lehet édes-
atyánk, az Úr Jézus Krisztus nem megváltónk, a 
menny sem otthonunk. Pünkösdkor teljesedett be 
Urunk búcsúzóul tett ígérete: „Eljı majd a Vigaszta-
ló, akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak 
lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd énró-
lam bizonyságot”. Errıl beszélt Urunk 
Nikodémussal, a komolyan érdeklıdı farizeussal, 
mikor félretéve minden vallásos érdeklıdését, hatá-
rozottan és egyértelmően tudtára adta, hogy 

„Bizony, bizony mondom néked, ha valaki újonnan 
nem születik, nem láthatja az Isten országát”. 

Ahhoz, hogy eljuthassunk oda, meg kell történ-
nie a mi személyes pünkösdünknek, újjászületésünk-

nek. Ezért egyik legnagyobb 
ünnepünk pünkösd, hiszen 
áldott újjászülı hatalmával 
eljött közénk Isten Szentlel-
ke, İ általa jutok élı hitre, 
İ általa vagyok képes meg-
látni bőneimet, elveszett vol-
tomat, csak a Lélek által tu-
dok atyafiúi módon szeretni.  

İ segít felismerni minden 
testi és lelki tisztátalanságo-
mat, kívánságaimat. İ a böl-
csességnek lelke, a hatalom-
nak lelke, az Úr félelmének 
lelke. Jézus Krisztust İ di-
csıíti meg életünkben, nél-
küle lehetetlen dolog Isten-
nek tetszeni. Akiben nincs 
az Isten lelke, az nem az 
övé. 

Mikor olvassuk az evangéli-
umokat, belerendül a szívünk, hogyan is tudhattak 
iskolázatlan emberek ilyen választékos stílusban, 
ekkora bölcsességgel fogalmazni, bizony csak a 
Szentlélek által. Aki nekünk is adatott, csupán meg 
kell nyitni az életünket elıtte, átadni az uralmat fe-
lettünk, és akkor boldogan élhetjük át az Úr Jézus 
biztató ígéretét, hogy bukdácsoló, félelmekkel teli 
életünkben a Szentlélek megtanít majd mindenre, és 
bizonyságot tesz a lelkünkben, hogy az Övé va-
gyunk. Nos, ezt ünnepeljük pünkösdkor. 

 

A Budaörsi Református Egyházközség hírlevele 2015 Pünkösdjén 
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RÓBERT király: Himnusz a Szentlélekhez 
                            /Hymnus ad Sanctum Spiritus/ 
                            Fordította: Babits Mihály 

   Jöjj Szentlélek Isten, jöjj 
   s áraszd ki a mennyekbıl 
          fényességed sugarát! 
   Jöjj, ki árvák atyja vagy, 
   jöjj, ki szívek lángja vagy, 
          ajándékos jóbarát! 

   Jöjj áldott vigasztalás, 
   drága vendég, lelkitárs, 
           legédesebb enyhülés: 
   fáradságra nyugalom, 
   hıség ellen oltalom, 
           zokogásban könnyülés! 

   Jöjj és töltsd be híveid 
   legtitkosabb szíveit, 
           boldogító égi tőz! 
   Semmi, semmi nélküled 
   az emberben nem lehet, 
           semmi tiszta, semmi szőz. 

 

 

   Mosd, amit a szenny belep, 
   öntözd, ami eleped, 
            seb fájdalmát csillapítsd; 
   ami dermedt, élesztgesd, 
   ami fagyos melengesd, 
            ami hibás, igazítsd! 

   Benned minden bizalom! 
   Osszad, osszad pazaron 
            hát szent ajándékodat 
   adj érdemre jobbulást, 
    üdvösséges kimúlást, 

           s örök igazságot adj!  

"Megtelének pedig mindnyájan Szentlélekkel." 
                                 /Ap.csel.2,4/ 

Mily dúsak volnának e mai nap áldásai, ha mind-
nyájan megtelnénk Szentlélekkel! Teljesen lehetet-
len volna a lélek oly fokú szentsége, gyümölcseinek 
végtelen teljességét túlbecsülni. Élet, vigasz, vilá-
gosság, tisztaság, erı, béke és még sok drága ke-
gyelmes kincs, elválaszthatatlan a Szentlélek üdvös 
jelenlététıl. Szent olajként  keni meg a hívı fejét, 
elkülöníti a szent papságra és kegyelmet ajándékoz 
neki hivatala helyes betöltésére. Mint az egyedüli és 
valódi tisztító víz, megszabadít a bőn hatalmától, 
megszentel az isteni életre, az akaratot és véghezvi-
telt is ı mőveli bennünk az Úrnak jótetszése szerint. 
Mint világosság kinyilvánította világosságukat, 
romlásukat, most pedig kinyilatkoztatja nekünk és 
bennünk az Úr Jézust és vezérel az igazság útján. 
Tiszta mennyei sugaraitól megvilágosíttatva nem 
vagyunk többé sötétség, hanem világosság az Úr-
ban. Mint tőz megtisztít minden salaktól, s egyszer-
smind  ragyogó fényben tündökölteti megtisztított 
lényünket. İ az áldozati tőz, mely által képesek va-
gyunk lelkünket teljesen odaadni Istennek élı és lel-

kes áldozatul. Mint az égnek harmatja véget vet szá-
razságunknak és megtermékenyíti életünket. Óh vaj-
ha e reggeli órában tényleg dúsan megszállna ben-
nünket! Ilyen harmat gyönyörőséges kezdete lenne a 
napnak. Mint galamb a szelíd szeretet szárnyaival 
lebeg az ı bárkája és a hívık lelke fölött, mint vi-

gasztaló  előzi a gondot és a kételyt, melyek az İ 
szeretett gyermekeinek békéjét zavarják. Az elvá-
lasztottakra leszáll valamint Urunkra is a Jordánban 
és bizonyságot tesz fiúságunkról, amennyiben 
bennök, gyermeki szellemet kelt, miáltal kiáltják: 
Abba, szerelmes Atya!Mint a szél, életnek lehelletét 
hozza az emberbe,ahová akar,fő és élesztı hatást 
nyilvánít,amely által a szellemi teremtettség mozog 
és megtartatik. Adja az Úr,hogy Szentlelkének jelen-
létét most és mindenkor érezzük."Óh Isten! ne őzz el 
engem a Te orcád elöl és a Te Szentlelkedet ne vedd 
el én tılem!" 

/C.H.Spurgeon: Harmatgyöngyök és aranysuga-

rak c. mővébıl/ 
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Pötyi kedvenc könyvével a hóna alatt, megszokott 

búvóhelyére sietett. Klára sem feledkezett meg a 

megbeszélt idıpontról és ı is szaladt, ugyan sokkal 

körültekintıbben, mint titkos barátnıje. Pötyinek 

most a könyv kötötte le jobban a figyelmét, szinte 

meg is feledkezett az egyezségrıl, hogy senki nem 

vehet tudomást hollétükrıl. Nagyon örültek egymás-

nak, hiszen már rég nem találkoztak. 

Klára szerette volna elmesélni, hogy hol jártak 

múlt héten, de amikor meglátta Pötyi kezében a 

könyvet, kíváncsi lett és már nem is folytatta. Pötyi 

sem húzta az idıt, nyomban kinyitotta, így együtt 

vehettek részt egy csodálatos utazáson. Amint kinyi-

tották a könyvet, egy fiú toppant elı, és máris bemu-

tatkozott: 

- Engem Karikának hívnak. Szeretem, hogy kerek 

a világ és szeretem a kerek sajtot is. Nincsenek bará-

taim, mert mindig járom a világot, és sohasem va-

gyok egy helyen sokáig. Azért vagyok Karika, mert 

ilyen kerek vagyok, ni - mindezt egy lélegzetvétellel 

el is mondta. 

A lányok meglepetten pislogtak, de bármennyire 

kerekedett is a szemük a csodálkozástól, azért még 

mindig nem volt annyira kerek a szemük, mint a fiú-

nak, nem hiába nevezték ıt Karikának. 

Mielıtt bármit szólhattak volna a lányok, legfı-

képp kérdeztek volna, Karika egy újabb lélegzetvé-

tellel folytatta bemutatkozását. 

- Van egy járgányom, amivel utazni szoktam, ter-

mészetesen kerék formájú. Körbe telis-tele van sze-

mekkel, sok mindent megláthatunk ám, ha velem 

utaztok. A lányok kérdın néztek egymásra és azon 

tanakodtak, hogy biztosan hozzájuk beszél-e ez a 

légbıl pottyant fiú. Még mielıtt feltették volna mind 

a százhúsz kérdésüket, melyek a kis fejecskéjükben 

kavarogtak, a fiú már megelızte ıket a kérdésével: 

- Indulhatunk? 

Kedves Testvérek! 

Két Cseri Kálmán könyvet szeretnék a figyelme-
tekbe ajánlani. Mindkettı nagyon aktuális. 

Bibliai alapfogalmak 

Beszélgetések alkalmával gyakran kiderül, hogy 
mennyire mást értünk egy bibliai alapfogalmon, 
vagy milyen sokan egyáltalán nem értik egy fontos 
bibliai kifejezés eredeti jelentését. 

Mit jelent pl. a hit,   a bőn, a menny, a pokol -  a 
Szentírás szerint? Ki tulajdonképpen Isten, az em-
ber, és kicsoda a Sátán? 

 

Felismerték İt 

Az elsı húsvét délutánján két szomorú fér-
fi  indul haza Jeruzsálembıl Emmausba. Tele voltak 
keserőséggel, minden reményük elve-
szett,  mivel  Jézust  két nappal ezelıtt megölték. 
Néhány óra múlva azonban ugyanez a két ember siet 
vissza Jeruzsálembe.  Mi történt közben? Lehetséges
-e a mi életünkben is ehhez hasonló változás? 

A könyvek megrendelhetıek az iratterjesztésben.  

Könyvajánlás 

Adorjánné Mátyási Edit   

Gyermekeknek 

Pötyi könyve  (Ezékiel 1) 
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Péter válaszából megtudhatjuk, hogy mit kapunk, ha igennel válaszolunk Isten hívására, és megtérünk 
Hozzá. Fejtsd meg a számok segítségével az Igét! 

 
                               „Térjetek meg, 
            és keresztelkedjetek meg valamennyien 
                          Jézus Krisztus nevében, 
           bőneitek bocsánatára, és megkapjátok a  

 (Apostolok cselekedetei 2, 38) 

A Á B C D E É F G H I J K L M N O Ö P R S T U Ü V Y Z 
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                    .” 
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A válasz még el sem hangzott, és már elı is állt a 

jármő, csillogott- villogott a fényben, úgy tőnt, mint-

ha csupa drágakövekkel lett volna körbe kirakva. 

A barátnık szóhoz sem jutottak, lenyőgözte ıket 
a látvány. Karika észrevette szemükben a bizonyta-
lanságot és biztosította ıket, hogy ez tulajdonképpen 
képzeletbeli utazás lesz, ne aggódjanak, mert ugyan-
ide fognak visszaérkezni. A lányok most már bátran 
közelítették meg a csodajárgányt és mindhárman be-
léptek a kis ékszerdoboznak tetszı kerékbe. 

Egy kis morajlás hallatszott, a Nap rásütött, és az 
meg ezüstösen villant, és néhányszor körbefordult. 
Elindultak. Kissé beleszédültek a gyorsulásba, enyhe 
szellı csapott arcukba. 

- Jó, hogy velem jöttetek, mert olykor unalmas 
egyedül repülni, mondta Karika, de már nem is foly-
tatta tovább a fecsegést, mert észrevette, hogy a lá-
nyok figyelmét az alattuk elterülı nagy folyó köti le. 
Gyönyörő látvány innen felülrıl a víz. Sokkal szebben 
csillog, mint a kis utazó kerék. Az enyhe szél felbor-
zolja a víz felszínét, kis hullámok keletkeznek és ker-
getik egymást. 

- Igen, fogócskáznak a hullámok - fogalmazta 
meg gondolataikat Karika. Mindig rácsodálkozom 
Isten csodálatos alkotásaira. Persze minket is İ alko-
tott meg, de még mennyi mindent körülöttünk, amit 
észre sem veszünk. Itt van ez a víz, csodálatos. Mi-
csoda élet van benne, és milyen erıs. Képzeljétek, 
még a köveket is át tudja formálni, mint mi a gyur-
mát. Addig-addig simogatja, míg szép kerekké nem 
formálja az éles kavicsokat. És mennyi élılényt he-
lyezett bele Isten, ott vannak ugye a halak, a mosza-
tok, a békák, a vízipókok, a vidrák, no meg a fókák 
és megannyi vízi élılény, fel sem tudnám sorolni 
ıket… - de várj csak, látok ott valakit. Itt megállha-

tunk. Csak szép óvatosan, hogy nehogy észrevegyen 
minket. 

- Nézzétek csak ez itt a Kebár folyó, és ı meg 
Ezékiel. Jó, hogy pont itt a parton álltunk meg, leg-
alább meg tudjuk figyelni, hogy mi történik. Épp 
egyedül van Ezékiel. Az ı foglalkozása pap. Istenrıl 
szokott beszélni a templomban, hogy minél jobban 
megismerhessék Istent az emberek. Ez az ı feladata, 
de most nem ezt teszi, hanem itt van a Kebár folyó 
partján, és valami különös dolog történik vele. 

Egyszeriben hatalmas fényesség veszi ıt körbe. 
Nem is tudom, mi lehet ez, talán a víz fénye tükrözı-
dik, de nézzétek csak ott egy szivárvány. 

Hiszen az csak esıs napokon szokott megjelenni, 
és most nem is esik az esı - tőnıdött Pötyi. 

- Valami különös dolog történik itt, jó hogy erre 
jöttünk. 

- Most figyeljetek! Ezékiel arcra borul. Elıször 
letérdelt és aztán fejét a földre teszi, két kezét maga 
mellett tartva. 

- Miért tette ezt? Tán megijedt valamitıl, valami-
lyen állat közeleg?- tette fel riadtan a kérdést Klára. 

- Nem, nem kell nekünk sem félni. Ezékiel Isten-
nel találkozott. Annyira szépnek és fényesnek látta 
Istent, hogy le kellett hajtania a fejét, ezért borult 
arcra. Most hagyjuk is ıt, meg ne zavarjuk, mert na-
gyon boldog. 

Azzal óvatosan visszaléptek járgányukba, ami 
már közel sem tőnt olyan nagyon fényesnek. Csillo-
gása eltörpült az Isten tündöklése mellett. 

Isten ma is jön, találkozni akar velem és veletek, 
mindennap. Ha meglátjuk İt, például a víz csillogó 
fényében, amint a Nap sugaraival játszadozik benne, 
mi is lehajthatjuk a fejünket, rácsodálkozhatunk, 
úgy, mint Ezékiel. 

S                   
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Gyülekezeti tábor 

 

Olyan hétre hívunk mindenkit, amelyet lelki 
feltöltıdésen túl szabadidıs programokkal, kötet-
len beszélgetésekkel, testvéri közösségben tölthe-
tünk el kicsik és nagyok!  

  

Idıpont:   2015. július 6. hétfı - 12. vasárnap 

Helyszín:  Nagybörzsöny, 
   Malomkert Panzió  

http://www.borzsonyhotel.hu/ 
  

Részvételi díj: felnıtteknek 30.000.- Ft  

Visszatekintés gyülekezeti eseményekre 

Március 21-én a gyerekek - húsvét ünnepére készülve - kézmőves foglakozás keretében süteményt sütöt-
tek, ünnepi díszeket készítettek, agyagtálat dekoráltak, papírtojást színeztek, és (általuk készített) 
"szívecskéjükbe zárhatták" Isten Igéjét. 
Köszönet a segítı és irányító testvérek és oktatók munkájáért! 
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Március 24-én került sor az idısek húsvéti úrvacsorás istentiszteletére és szeretetvendégségére. 

Március 29-én virágvasárnap gyermekeink énekléssel és versmondással szolgáltak. 
 
   Április 18-án délután egyházközségünk egyedülálló testvérei körében Isten üzenetét hirdette Papp Lász-
lóné nyugalmazott lelkész: egyedül élni - az Úrban élni, İ a társ, a támasz, a megértés és a vigasz. 
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Május 3-án,  anyák napján gyermekeink szívhez szólóan megható mősorral - énekkel, verssel, zeneszóval 
- köszöntötték az édesanyákat. Fuvolán György Csenge, hegedőn Nagy Levente játszott. Hálás köszönet 
gyermekeinknek, a mősort összeállító és betanító György Tímea vallástanárnak. 
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Május 21 - 22.      18.00 óra    Bőnbánati istentiszteletek 
Május 24.  Pünkösdvasárnap   10.00 óra    Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Május 25. Pünkösdhétfı         10.00 óra    Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
  
Kérésre beteg vagy idıs testvéreinknek az úrvacsorai jegyeket házhoz visszük. 

vasárnap                  10.00 óra Istentisztelet (pici gyermekekkel a baba-szobában lehet hallgatni) 

vasárnap                  10.00 óra Gyermek-istentiszteletek két csoportban 
kedd (kéthetente)    14.30 óra Istentisztelet a Kamaraerdei Idısek Otthonában 

szerda                        9.00 óra Nyugdíjasok köre 
szerda                      18.00 óra Bibliaóra kurzus végzetteknek 

csütörtök                  18.00 óra Bibliaóra 
Péntek   18.30 óra Ifjúsági bibliaóra      

 
Minden hónap második vasárnapján az istentisztelet után imaóra. 

Gligor Attila és Rindt Ferenc fotói. 

 

Szerkesztı: 

Györgyjakab Endre 
 

Felelıs kiadó: 

Petıné Püski Ilona 
 

Tördelés: 

        Homonnay-Beke Enikı 

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

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


