
Nyár 

1. Június 3. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet  

2. Június 4. 15.00 – A konfirmandus fiatalok vizsgája 

3. Június 5. 10.00 és 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel, a 

délelőtti istentiszteleten a konfirmandusok fogadalomtétele 

4. Június 6. 10.00 – Istentisztelet kórusunk szolgálatával 

5. Június 11. – Kórusunk Budakeszin énekel 

6. Június 14. 17.00 – Presbiteri gyűlés Tiszaszigeten 

7. Június 16-17. és 20-24. – Gyülekezeti napközis tábor 

8. Július 4-9. „Örökségünk” hittantábor, Debrecen 

9. Július 15. – Bűnbánati istentisztelet 

10. Július 17. 10.00 és 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

11. Július 18-22. – Gyülekezeti kirándulás: Somogy, Göcsej, Balaton 

12. Augusztus 15-19. – Kétgenerációs hittantábor, Révfülöp 

13. Augusztus 19. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

14. Augusztus 21. 10.00 és 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai 

közösséggel 

15. Szeptember 4. 10.00 – Tanévkezdő istentisztelet 

 

 
 

Minden kedves Testvérünknek 
áldott pünkösdi ünnepeket kíván a 

Presbitérium 
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„Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig 

Szentlélekkel fog megkeresztelni.” (Mk 1,8) 

 A „megkeresztelni” szép magyar szavunk alatt az evangélium 

népies görög nyelvén a Biblia írói azt értették –, mert azt jelentette –, 

hogy belemártani, alámeríteni. 

 Keresztelő János a Jordán folyó partján fogadta azokat, akik 

megtisztulásra vágytak. Lelkük, lelkiismeretük kitakarítására. 

János hangos szavából megtudták milyen állapotban vannak, 

milyen messzire kerültek Isten biztonságos közelségétől. A 

szembesítés után megvallották bűneiket, János pedig néhány 

másodpercre a folyó vizébe merítette őket. Aztán hozzátette: ez nem 

minden, mert a Messiás, Jézus Krisztus isteni-Önmagával, a 

Szentlélekkel fogja bemeríteni őket. A Vele, Jézussal és az Atya 

Istennel megélt közösségbe. 

 Erre van szükségünk. Ez a bűnvallásunk vége. Egykori 

keresztségünk célja. A szüntelen közösség megélése a Szentháromság 

Istennel. A keresztségtől a Szentlélek keresztségig. A hitvallástól, a 

bűnbánaton keresztül a megtisztult élet hálaadó cselekedetéig. 

 Az áruházi tolvaj levelet küldött az üzletvezetőnek. A borítékba 

belehelyezett húszezer forintot, egy kis cetlin a következő 

magyarázattal. Keresztyén lettem, bűnösnek érzem magam, nem tudok 

aludni éjszakánként. Itt a húszezer forint, amivel önöknek tartozom. 

Utóirat: Ha még mindig nem tudok aludni, küldöm a többit is. 

 Bűnvallástól a tényleges hálaadásig. A keresztségtől a 

Szentlélek keresztségig. Hitünk pünkösdjéig. 

Kereskényi Sándor 
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Füle Lajos: Pünkösd fényében 

Pünkösd… Fényedben élek, 

teremtő égi Lélek, 

erőd gerjeszti lelkem, 

Felfogni szent csodádat 

nem tudhatom, de áldlak 

megújult életemmel. 

Az Ige, mint zsarátnok, 

hűlő szívemben lángot 

lobbantott, hála érte! 

Követségében járok, 

ahogy a tanítványok, 

rajtam a Krisztus vére! 

Dicsőítsd Őt ma bennem, 

Ki nem vetett el engem, 

illesse hála, hála, 

Ki, érte mit se várván 

megváltott vére árán 

Istennek és Atyának. 

 

 

Konfirmálni fogok 

Becsey Sarolta – Miért akarok konfirmálni? – Számomra a hitem 
megvallása mindig is nagyon fontos volt. Most értem el abba a 
korosztályba, hogy konfirmáljak, fogadalmat tegyek, és ezzel is közelebb 
érezzem magam Istenhez. Hiszem, hogy a vizsga és a fogadalomtétel 
része az életemnek, amit az Atya rendelt el nekem. Számomra ez azt is 
jelenti, hogy ha minden rendben megy, az egyházhoz és gyülekezethez is 
közelebb érezhetem magam. 

Bozsoky Brigitta – Mit jelent számomra a konfirmáció? 
 Isten munkájának tényleges megismerése és megértése. 
 Önkéntes csatlakozás a keresztyén gyülekezethez. 
 Sajátos felelősség vállalás a hitemről.  
 Mindenkor Istenre figyelés és szívbéli bizalom. 
 Isten szövetségébe lépés 

Szeretettel köszöntjük konfirmandusainkat – 

2022.június 5. 

Balogh Pannát, Becsey Saroltát, Bozsoky Brigittát, Czagány Pétert 
 

 

Siklós József: Pünkösd 

(ApCsel 2) 

Sebesen zúg a szél. Égből leszáll a tűz. 
Sok nyelven Istent mind együtt imádja. 
A Megfeszített: Úr, és hozzá tér a nép. 
Beérik a Szentlélek aratása. 



Konfirmáltam 

Posta Edina Rozália – Számomra a legfontosabb tapasztalat 
konfirmálásom óta az, hogy Isten nem csak a jót adja életünkbe, hanem 
a megpróbáltatások idején is velünk van. Akkor is, ha az elvakultságunk 
miatt nem tudjuk észrevenni a jelenlétét. A gyermekkor elmúltával 
számtalan akadályba ütközünk. Felelősséget kell vállalnunk tetteinkért, 
a szavainkért és a döntéseinkért. Ettől sokan megrémülnek, azonban a 
félelem helytelen utakra vihet minket. Bármilyen nehéz is, szembe kell 
néznünk ezekkel a félelmekkel. Talán a legnagyobb félelmünk az, hogy 
magunkra maradunk. Időbe telik beismerni saját magunknak, hogy 
félünk, hibáztunk, és azt kérdezni: „Ugye még most is velem vagy, 
akkor is, ha elrontottam?” Meg fogunk lepődni a válaszon. Nincs 
megnyugtatóbb érzés annál, hogy Isten fogja a kezünket. Ha 
megbotlunk és elesünk, Ő akkor is segít felállni. Személy szerint nekem 
az jelenti a legnagyobb örömöt, hogy Isten gyermekei lehetünk 
tökéletlenségeinkkel is. 

Csupor Albert – A konfirmációs felkészítőre nem magamtól 
jelentkeztem: a szüleim győztek meg, hogy jelentkezzek. Nem igazán 
értettem, mi szükség van erre, és az iskolai feladatok mellett ezt egy 
újabb nyűgnek éreztem. Szerencsére teljesen más volt, mint amire 
számítottam. Nem a Heidelbergi Káté szövegét kellett megtanulni, 
hanem a református hitelveket mai, egyszerű megfogalmazásban. De a 
legjobbak a beszélgetések voltak, amelyek során Sándor bácsival olyan 
témákat is megbeszélhettünk, amelyekről más társaságban ritkán esik 
szó. 

Labádi Balázs – Számomra ifi-bibliakörösnek lenni azt jelenti, hogy 
tartozok valahova. Számomra az ifjúsági bibliaórák stabilitást adnak a 
mindennapokban. Egy ritmust ad a hetemnek az, hogy minden 
vasárnap részt veszek ezeken a foglalkozásokon. Nagyon élvezem az 
ott eltöltött időt és közös beszélgetéseket. 

 

Pünkösdi kisokos 

Mit ünneplünk pünkösdkor? 

A Szentlélek kiáradását, Jézus Krisztus ígéretének 
beteljesedését, a tanítványok képessé tételét a szolgálatra, az 
egyház alapítását.  

Mi a Szentlélek? 

A Szentlélek az Atya és a Fiú – a Szentháromság többi tagja – 

szeretetének kiáradása. 

Mikor van pünkösd? 

A húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott ünnep, 
gyakorlatilag az ötvenedik napon jön el. Pünkösdvasárnap 
legkorábbi lehetséges dátuma a nyugati kereszténységben május 
10, a legkésőbbi pedig június 13. 

Mit jelent ez a furcsa szó? 

A görög név (πεντηκοστή, pentékoszté) jelentése ötven (a 
húsvét utáni ötvenedik nap), a magyar pünkösd szó ebből 
származik. 

Hol szerepel ez a Bibliában? 

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt 
voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz 
hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, 
ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, 
amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan 
megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek 
beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak" (Az 
Apostolok cselekedetei 2. 1-5) 
(Forrás: : http://regi.reformatus.hu/mutat/punkosdi-kisokos/) 

http://abibliamindenkie.hu/uj/ACT/2/
http://abibliamindenkie.hu/uj/ACT/2/
http://regi.reformatus.hu/mutat/punkosdi-kisokos/


Pályázati pénzeink felhasználásáról 

Ebben az évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott 

pályázataink közül kettő sikeres lett: 350 M Ft-ot kaptunk a templomunk 

felújítására és 60 M Ft-ot a Kárász utcai házunk (bölcsőde, udvari 

épületrész) átalakításaira. 

A Honvéd téri templom felújítása 

1. Megvalósításra váró tervek: szigetelés (a konyha csatornáinak 

kijavítása, az alagsor falainak injektálása, ugyanitt a fűtés 

csöveinek elrejtése); akadálymentesítés (lift a Honvéd tér felőli 

bejáratnál); az elektromos hálózat felújítása; a vizesblokkok 

akadálymentesítése; a padfűtés és a világításmegújítása; 

vendéglakás kialakítása; napelemek felszerelése. 

2. Pillanatnyilag a beárazás folyik. A következőket kell figyelembe 

vennünk: 

a) templomunk műemlék: az Országos Műemléki Felügyelőség 

a lehető legkevesebb változtatást engedélyezi; 

b) a munkálatokat – amennyire lehet – december 31-ig be kell 

fejeznünk; 

c) a teendőket szelektálnunk és ütemeznünk kell a fontossági 

sorrend, az árajánlatok, a szakipari vállalkozók elérhetősége 

szerint; 

d) mindeközben a templomunknak is működnie kell. 

A Kárász utcai házunk és bölcsőde 

1. kétcsoportos bölcsőde kialakítása a főépület emeleti részén; 

2. a hátsó épületrész (ez is műemlék) kubatúrája megmarad: a 

földszinten közösségi tér, a galérián 8-10 fős ifjúsági szálláshely; 

az emeletes szárnyban egyházfi-lakás kialakítása; 

3. a parókia belső (udvar felöli) falának vakolása; 

4. napelemek felszerelése. 

(Lejegyezve Vesmásné Zákányi Ildikó 2022. május 15-i előadása 

alapján) 
 

 
 

Túrmezei Erzsébet: Otthonom 

Otthonom a templom. 

Ajtaján belépve mindig hazaérek. 

Ismerősen csendül fülemben az ének. 

Mintha minden hangja simogatás lenne! 

Égi Atyám keze simogat meg benne. 

Megterített asztal. 

Éhező mellőle sose kel fel éhen. 

Megelégedhetik mennyei kenyéren: 

élet kenyerével, élet italával, 

igében, szentségben Krisztussal magával. 

Mesterem műhelye. 

Azért keresem fel, hogy kezébe vegyen, 

hogy régi emberből új emberré tegyen: 

hogy amíg templomát látogatom híven, 

templommá formálja egész bűnös szívem. 

Otthonom a templom. 

Mennyei otthonom halvány földi mása, 

drága tükörképe, szent hívogatása. 

Míg egykor mennyei hajlékod befogad, 

köszönöm, Istenem, földi hajlékodat! 


