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Köszöntő 
 

Kedves Olvasó! Kedves Tesvérünk! 
 
 

Gyülekezetünk harmadik alkalommal jelentet meg egy kiadványt, 
amellyel az Ünnepekre való hangolódásban szeretnénk segíteni. 

Adventben jelent meg az első, valamint a böjti időszakban a 
második füzetünk, ezeket megtalálják a honlapunkon, 

 ha esetleg nem jutott el Önökhöz.  
 

Honlapunk: www.reformatus-muenchen.de/hu 
 

Áldott pünkösdi Ünnepet kívánunk! 
 
 
 

Csákvári Dániel 
lelkipásztor 

Marton Krisztián 
Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas 

 

 

http://www.reformatus-muenchen.de/hu
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Igei Gondolatok 
 

 

 

Gondolatok Péter pünkösdi prédikációja alapján 

(ApCsel 2,14–36) 

 

Mozgalmas nap volt az első pünkösd, eseménydús, 

lendülettel teli. A tanítványok jeruzsálemi szálláshelyén 

szélzúgás hallatszott, majd lángnyelvek formájában 

leszállt a Szentlélek, és mindnyájan beteltek vele. A 

tömeg csak a zúgást hallotta kint az utcákon és a tereken, 

de hirtelen felfigyelt arra, hogy a közéjük vegyülő 

tanítványokat ki-ki a saját nyelvén hallja szólni. A szó 

ugyan érthető volt, mégis a különös jelenség oka 

foglalkoztatott mindenkit – a jelek értelme. Ámulat és 

zavarodottság támadt a tömegben. Mi történik itt? – 

kérdezték némelyek. Milyen rendkívüli eseménynek 

lehet most tanúja egyszerre sok ezer ember? A 

szkeptikusok felelete nem késett: édes bortól 

megrészegedve összevissza beszélnek mindent, akik 

szólnak. Az érdeklődés óriási volt, szinte tapintani 

lehetett a feszültséget. Ekkor a tanítványok nevében 

előállt Péter, és elhangzott az első pünkösdi prédikáció, 

hogy okát adja a történteknek. 

 

Péter tanúságtétele értelmes beszéd: felfogható, világos, 

megérthető. A tanítványok Szentlélektől nyert 

felismerésének megnyilvánulása – a Lélek beszéde Isten 

akaratáról, mely eddig rejtve volt, de most betelt és 

leplezetlenül áll a világ előtt. Isten világos üzenettel 
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fordul az emberhez, hogy megragadja és meggyőzze 

megváltó akaratáról. Az első pünkösd csupa misztérium, 

de nem örökre rejtett titok. A Lélek kiáradása dinamikus 

esemény, de a Lélek maga nem kiszámíthatatlan, vak és 

önkényes erő. Isten akaratának hordozója és munkálója, 

aki az Istenről szóló tanúságtétel útján tölti be feladatát. 

Isten újjáteremtő szava a Lélek hathatós beszéde, s a 

Lélek beszéde a Péter mozgósító erejű tanúságtétele. 

Ebben tárul fel előttünk a pünkösd jelentősége. 

 

Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének az ünnepe, úgy 

ahogy arról már Jóel próféta is beszélt – magyarázza 

Péter. Csakhogy Isten most nem egy-két engedelmes és 

Előtte kedves, az Ő különleges figyelmével kitüntetett 

emberével közli Szentlelkét, hogy azok értő, bátor és 

elszánt istenszolgáiként feddjék, intsék és eligazítsák a 

tévelygő és engedetlen népet. Ott az első pünkösdkor 

teljesedett be az ígéret, mely szerint Isten mindenkivel 

közli Lelkét – életkortól, nemtől, társadalmi rangtól 

függetlenül –, aki tiszta szívvel és teljes bizalommal 

fordul hozzá és keresi Őt. Ez a mondat így szépen 

hangzik, és igen hízelgő az emberre nézve, csakhogy 

nem helyes. Az első pünkösd éppen azt tanúsítja, hogy 

mindig Isten a kezdeményező – előbb kitöltetett a Lélek, 

majd Péter prédikálni kezdett, ezt hallva pedig sokan 

kérdezték: „Mit cselekedjünk?” Helyesebben tehát így 

hangzik az előbbi tétel: Aki tiszta szívvel és teljes 

bizalommal fordul Istenhez és keresi Őt, arra Ő már 

kitöltötte Szentlelkét, amikor az Ő üdvözítő tettéről szóló 

tanúságtételben kiáradó Lélek által megragadta és újjá 

teremtette annak szívét. Aki ezért és így ragaszkodik 

Hozzá, azt megtartja hatalmával, és biztos kézzel átvezeti 
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azon a nagy és fenséges napon is, amelyen majd eljön, 

hogy számot vessen mindenekkel. 

 

Kissé furcsán hat ma a Péter beszéde. Inkább húsvéti 

prédikációnak tűnik, mint pünkösdinek. Több szó esik 

benne Krisztusról – küldetéséről, haláláról, de 

különösképpen feltámadásáról és nagy méltóságáról az 

Isten jobbján –, mint a Szentlélekről. De hát éppen ebben 

áll előttünk Isten megmentő tette. Abban, hogy Ő Jézust, 

a Dávidtól származó Názáretit, akit előre elrendelt a világ 

megváltására és az ember kezére bízott, eltűrve, hogy 

keresztre feszítsék, Ő ezt a Jézust feltámasztotta, jobbjára 

emelte és megmutatta ország-világ előtt, hogy ő Krisztus 

és Úr minden felett. Erről az isteni eseményről 

tanúskodik, és ebbe tagol be minden hívő embert a 

pünkösdi Lélek. Ha názáretiként, emberi formában 

félreismertük Őt, nem becsültük, nem tiszteltük, nem 

szerettük, hanem megvetettük és részesévé lettünk 

halálának – noha ő mindhalálig szeretett –, ismerjük most 

fel és ismerjük el Istentől nyert Üdvözítőnkként.  

Ó, jöjj, Szentlélek Úristen, szólj és szólíts meg szolgáid 

beszéde által, és győzz is meg minket erről teljes 

örömünkre és üdvösségünkre! Ámen. 

 

Kolozsvár, 2018. április hava 

 

Kállay Dezső 

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Rektora 
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„Az Isten Lélek”  

(Jn 4,24) 

 

A lélek megfoghatatlan, nem tudunk róla semmit – 

mondja a mai ember – és mégis minden eszközt 

megragad, hogy lelki jelenségeket, lelki hatásokat 

kutasson, lelki élményeket átéljen. Néhány hete fiatalokat 

kérdeztek, hogy volt-e már Isten-élményük. Mindenki azt 

válaszolta, hogy igen volt. Az elbeszélésekből pedig az is 

kiderült, hogy ezek az Isten-élmények mind lelki 

tapasztalások, lelki gazdagodások voltak. 

 

Az Isten Lélek – mondja Jézus. Eljön az idő, és az 

most van, „amikor az igazi imádók lélekben és 

igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket 

keres, az ő imádóiul” (Jn 4,24). A szavak, amelyeket 

Jézus nekünk mond, Lélek és élet. A Lélek gondolata – 

ahogyan Pál apostol bizonyságot tesz róla – élet és 

békesség (Róm 8,6). Ha Lélek szerint élünk, akkor Lélek 

szerint is járjunk (Gal 5,25). Szükséges tehát újonnan 

születni, Lélek szerint megszületni, mert ami testtől 

született, az csak test, múlandóság alá vetett, ami 

Lélektől született az lélek, az örökkévalóság része. „Ha 

valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az 

Isten országába” (Jn 3,5). Ha valaki Krisztusban van,az 

már új teremtés, „a régiek elmúltak, íme újjá lett 

minden”. 

A Szentlélek áldásával értjük meg Isten igéjét, lesz élő 

beszéd és életnek beszéde, mert a Szentlélek által 

megszólal az Isten szava, a teremtő és újjáteremtő ige. „A 

Szentlélek alkotó erő, csodás hatalom. Ahol az Isten az Ő 

Lelkével belép egy életbe, ott mindig csodálatos dolgok 
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történnek. Mindig mássá lesz valami, mint amilyen addig 

volt” (E. Brunner). 

 

A Szentlélek az egyház lelke, az egyház 

formálója, A hitben járók a Lélek egységében tesznek 

vallást az Úrról, a Lélek egységében végeznek 

igehirdetési szolgálatot, szolgáltatják ki a 

sákramentumokat, végeznek lelkigondozást, család-

gondozást, hittanoktatást, diakóniai szolgálatot. A Lélek 

ezekhez a szolgálatokhoz ajándékot ad, s vele 

felhatalmazást is, hogy az ajándékot egymás építésére, 

épülésére, Isten dicsőségére használjuk. „Minthogy azért 

külön-külön ajándékaink vannak, a nékünk adott 

kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya 

szerint teljesítsük; Akár szolgálat, a szolgálatban, akár 

tanító a tanításban; Akár intő az intésben; az adakozó 

szelídségben; az elöljáró szorgalmatossággal; a 

könyörülő vidámsággal mívelje. A szeretet képmutatás 

nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól és 

ragaszkodjatok a jóhoz” (Róm 12,6-9). 

 

A Lélek gyümölcse a szeretet. Ezáltal lesz világossá a 

feladatunk, örömmel és békességgel telivé az életünk 

2018 pünkösdjén is.  

 

Pápa, 2018. április. 

 

       

 Dr. Németh Tamás 

 Pápai Református Teológiai Akadémia Rektora 
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,,Az Istennek országa nem evés, ivás, 

hanem igazság, békesség  

és Szent Lélek által való öröm“. (Róma 14:17) 

 

 A Szent Lélek munkájával kapcsolatosan  a 

Szentírás többször említi az örömöt. A Lélek gyümölcse 

felsorolásban (Galata 5.22)  a szeretet után mindjárt az 

öröm következik. 

   

Mi a Szent Lélek által való öröm? Miben különbözik ez 

egyéb örömöktől? És egyáltalán kié lehet ez az öröm? 

Mondhatná azonban valaki, hogy vannak ennél sokkal 

életbevágóbb kérdések is: például, hogy van-e mit 

ennünk, van-e mit felvennünk, van-e tető a fejünk felett, 

tudunk-e mindenkinek tisztességes munkahelyet 

biztosítani, stb.  Kétségkívül, hogy nagyon fontos 

kérdések ezek is, főként akkor, amikor sokaknak 

probléma ma a betevő falat, a tiszta ivóvíz, a ruházat 

vagy a lakhatás. Tóth Árpád ,,Az öröm illan“ című 

versében nagyon hitelesen írja le az Istenhit nélküli, de 

gondolkodó és érző ember az örömöt, illetve az örömnek 

a hiányát: 

 

„Az Öröm illan, ints neki,  

Még visszavillan szép szeme,  

Lágy hangja halkuló zene,  

S lebbennek szőke tincsei.„ 

 

Mivel nincs állandó örömélményünk, 

elképzelhetetlen az, hogy folyamatosan örvendezzen az 

ember. Ilyen körülmények között ugyan minek tudnék 
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örülni, kérem? És mindenki úgy érzi, hogy joggal teszi 

fel azt a kérdést. Mivel nincs ilyen örömünk, akkor 

nagyon sokszor megpróbálunk csiholni, valahogyan 

mesterségesen előállítani. A Szent Lélek által való öröm, 

amiről az ige beszél azonban nem harsány jókedv, nem 

kíséri hangos nevetés, hanem ez az ember egész szívét 

betöltő rendíthetetlen, csöndes bizonyosság.  

Már az Ószövetség beszél arról, hogy milyen a 

Szent Lélek által való öröm. A 16. Zsoltárban ez 

olvassuk: ,,Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem 

felöl van, nem rendülök meg. Ezért örül az én szívem és 

örvendez az én lelkem“. (Zsoltárok 16:9) Amikor 

mindenki elhagyta Dávidot, amikor a hozzá legközelebb 

állók is elhagyták és azt mondja egyedül vagyok egészen, 

akkor felderül az arca és azt mondja: az Úr nem lett 

ellenségem.  

 

Minek örüljünk? A zsoltáros nem ezt a kérdést 

teszi fel, hanem azt kérdezi: kinek örüljünk? Sőt, kiben 

örvendezzünk?  

El vagyok rejtve az Istennel való közösségben és ezt nem 

én képzelem el magamnak a saját vigasztalásomra, 

hanem ez tény és megtapasztalhatom. Hogyan? 

,,Örüljetek az Úrban, ismét mondom örüljetek“ (Filippi 

4:4)   

Pál apostol nem éppen vidám élethelyzetben és 

körülmények között írta egykor ezeket a sorokat a 

filippibeli gyülekezet tagjainak, hanem börtönből, egy 

halálos ítélet lehetőségének a feje fölött. Mi volt az 

örömének a titka és feltétele? Azt mondja:  az ÚRBAN.  
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Aki Krisztusban éli a maga életét, vele szoros élő 

kapcsolatban van, az képes mindenkor örülni. A Szent 

Lélek által való örömöt ez jellemzi: Isten jelenléte, az ő 

közelsége, a Feltámadott Krisztussal való folyamatos, 

személyes kapcsolat. Ez ad más súlyt és értelmet a 

gondoknak, amiket nem kerülhet ki a hívő ember sem. Ez 

ad más súlyt a gyásznak, a csapásoknak, a 

megaláztatásoknak, a veszteségeknek. Annak feltétele 

tehát, hogy valaki ezt az örömöt megismerje, ebben éljen 

és ezt megismertesse másokkal is az, hogy újra függenie 

kell Istentől és éppen ez a Szent Lélek munkája.  

 

Pünkösdkor és azóta is sokak életében már a Szent Lélek 

ezt a munkát végzi, összekapcsol minket Istennel, 

mennyei erő árad az életébe.  

Szent Lélek, óh jövel, jövel. Ámen.  

 

 

Csákvári Dániel 

a Müncheni Magyar Nyelvű Református Gyülekezet 

lelkipásztora  
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„Mindnyájan megteltek Szentlélekkel…” 

ApCsel 2,1-41. 

 
Azon a napon, azt olvastuk, az emberek úgy 

érezték, mintha szíven találták volna őket. Nemcsak az 

értelmükkel fogták fel az apostol szavait, hanem a 

szívükkel is. Noha eleinte nem értették, mi történik, sőt 

káosznak látták az egészet: „Mi akar ez lenni?” - 

kérdezgették, sőt, volt, aki azt mondta, hogy „édes bortól 

részegedtek meg”, mégis megtörtént az, ami 

lehetetlennek látszott: Krisztust elfogadták az emberek. A 

szemükről lehullott a lepel, és a szívük keménysége 

meglágyult. Úgy változott meg a szívük és a 

gondolkodásuk, mint ahogyan Jerikó falai is leomlottak: 

ott és akkor 7-szer járták körbe a falakat, és az csodák 

csodájára leomlott. Itt is hasonló történt: egy egyszerű 

bizonyságtétel, egy halász beszédére háromezer ember 

szívéről úgy hullott le a keménység, mint Jerikó 

városáról a fal. Megtértek, megkeresztelkedtek, és azután 

kitartóan részt vettek a keresztyén közösségben, valódi 

gyülekezetet alkotva. S hadd fogalmazzam így: ez a 

pünkösd lényege: az Úr Krisztus azért küldte el az Ő 

Lelkét, hogy az emberek ismerjék meg Őt, hogy hívő 

gyülekezetek alakuljanak.  

 

Az apostolok nem önmaguk belső épülésére 

kapták meg a szent ajándékot, nem azért, hogy magukban 

elbeszélgessenek Krisztus hatalmas dolgairól, hanem 

hogy mások elé bátran kiállva hirdessék azt az Urat, aki 

győzött a halál és a sátán seregei felett, és aki majd vissza 

fog jönni, hogy ítéletet tartson. Azért kapták meg a Lélek 
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ajándékát, hogy gyülekezetek épülhessenek fel a 

semmiből. Ez Isten Szentlelkének a célja: elvezetni 

bennünket az Élő Istennel való igazi kapcsolatra. S 

ahogyan ez akkor megtörtént, úgy történik meg ma is - 

emberek ismerik meg az Istent. 

 

Erről szól a pünkösd ünnepe. Erőről, lehetőségről, 

feladatról, és mindezekkel együtt Jézus Krisztussal való 

boldogságról. A Szentlélek ezen munkálkodik bennünk, 

ezért érezzük sokszor a megfoghatatlan vágyakozást arra, 

hogy tegyünk valamit. Miatta érezzük azt, hogy 

szükségünk van valamire az életben, valamire, amit sem 

a TV, sem az étel, sem a sport, sem pedig a szerelem nem 

tud megadni: szükségünk van Istenre az életünkben. S a 

Szentlélek Isten az, aki arra buzdít, hogy az örömöt ne 

rejtsük el mások elől.  

 

Testvérek, engedjük, hogy az Úr Lelke bennünk is 

elvégezze azt a csodát, amit az apostolok lelkében 

elvégzett. Legyünk bátrak mi is kilépni a falaink közül, 

és használjuk fel az Úrtól kapott ajándékainkat arra, hogy 

a világ meglássa a boldogságunkat.  Azt a boldogságot, 

hogy megismertük igaziból, személyesen, visszavonha-

tatlanul az Élő Urat, a Világ Teremtőjét és Megváltóját! 

 

München, 2018. április. 

 

Marton Krisztián 

Kőrösi Csoma Sándor Program 
 
 



13. Oldal  
 



14. Oldal  
 

 

Énekek 
 
 
 



15. Oldal  
 

 



16. Oldal  
 

 



17. Oldal  
 

 

Vers 

 
 
 

Pünkösd után 
 

 

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.  

Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.  

Pünkösd előtt - esedezés, esengés.  

Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.  

Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.  

Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.  

Csendesen várni - várni, hinni, kérni!  

Aztán - boldog pünkösd utánba érni! 

 

 

S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,  

pünkösd után - Lélekkel telítetten.  

pünkösd után - bátor tanúvá lenni,  

pünkösd után - régit kárnak ítélni.  

Krisztusnak élni és másoknak élni,  

minden mennyei kincset elfogadni,  

és pünkösd után - adni, adni, adni! 

 

 
/Túrmezei Erzsébet/ 
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NE NYUGODJ BELE! 

Ha azt látod, hogy lelki életed 

örömhiányos, kiüresedett, 

fogytán hited és hálád is vele, 

ne nyugodj bele! 

Ha azt látod, hogy gyülekezeted 

tagjaiban is hűl a szeretet, 

nagyrésze fásult, közönnyel tele, 

ne nyugodj bele! 

Ha azt látod, hogy egyházadban is 

akad kór, s némely tanítás hamis, 

hogy alig látszik KRISZTUS élete, 

ne nyugodj bele! 

Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld 

hogy magad sem vagy senkinél különb, 

s nincs újulás itt, bárhogy kellene, 

ne nyugodj bele! 

Mert könyörögni, sírni lehet itt! 

Maga a LÉLEK is esedezik. 

S minden megbánt bűn semmivé lehet, 

Ha az ÚR veled. 

/Füle Lajos/ 



19. Oldal  
 

 

 

Pünkösd 

Jövel Szentlélek, 

vigasztaló Isten, 

adj békességet, 

Benned éljen minden! 

 

Isten Lelke lészen 

mennyei megmentőnk, 

ne habozz, de kérjed, 

hogy legyen jövendőnk. 

 

Tárd ki szíved kapuját, 

s kérd a Szentlelket, 

elveszi szíved minden búját, 

s ad Neked kegyelmet. 

/Schrenk Éva/ 

 
 

https://www.poet.hu/szerzo/Schrenk_Eva
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Gyülekezeti alkalmaink 
 

Istentiszteleteink rendszerint 16:00 órától a 

Kreuzkirchében Cím: Hiltenspergerstr. 55.80796 München  

U2 Hohenzollernplatz 

 

DE: Június 10-én és valószínűleg július 22-én 16:00 órától 

Friedenskirche, Frauenlobstr. 5, 80337 München 

 

Imaóra: vasárnaponként: 15:15-15:45 óra 

Helyszín: a templomrészben levő irodában 

 

Kávézás/ismerkedés: 17:00 órától a gyülekezeti teremben 

 

Kórus: vasárnaponként 18:00 órától a gyülekezeti 

teremben. Május 6-án elmarad a kávézás és a kóruspróba! 

 

Bibliaóra: május 11-én, június 1-én, július 6-án (péntek) 

Időpont: 18:00 óra 

Helyszín: Neuperlach, Kurt-Eisner-Str. 52, 81735 München 

 

Gyülekezeti közgyűlés: június 17-én (vasárnap)  

Időpont: 17:15 óra 

Helyszín: Albert-Lempp-Saal, Kreuzkirche, 

Hiltenspergerstr. 55 

 

Gyülekezeti vacsora: május 20-án (vasárnap)  

Időpont: 17:15 óra 

Helyszín: Albert-Lempp-Saal, Kreuzkirche, 

Hiltenspergerstr. 55 
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Gyülekezeti konfirmáció: június 24-én (vasárnap)  

Időpont 16:00 óra 

Helyszín: Kreuzkirche, Hiltenspergerstr. 55, 80796 

München 

 

Konfi oktatás: május 5-én, június 2-án (szombat)  

Időpont: 10:00-15:00 

Helyszín: Ev.-ref. Mü. II., Neuperlach; Kurt Eisnerstr. 52, 

München 

 

Ifjúsági kör: július 14-én (szombat) 10:00-15:00 óra  

Helyszín: Ev.-ref. Mü. II., Neuperlach; Kurt Eisnerstr. 52, 

München 

 

Irodalmi est: József Attila és a Kalevala - Dr. Kelemen 

Mária   

Időpont: május 4-én (péntek) 18:00 óra 

Helyszín: Friedenskirche, Frauenlobstr. 5, 80337 München 

 

Film est: Dézsy Zoltán: Seuso 2. – A Seuso-kincsek 

rejtélye 

Időpont: május 26-án (szombat) 18:00 óra 

Helyszín: Kreuzkirche, Hiltenspergerstr. 55, 80796 

München 

 

Ringató: június 10-én (vasárnap) 15:00 óra  

Helyszín: Friedenskirche, Frauenlobstr. 5, 80337 München 

 

Gyülekezeti közösségi nap: július 15. 11:00-18:00  

Rafaelkirche St.-Florian-Straße 3, 85774 Unterföhring 

 

Zenés, kreatív Istentisztelet: július 22-én 16:00 óra 

Helyszín: még függőben, vsz. Friedenskirche, Frauenlobstr. 

5, 80337 München 
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Mindenható Urunk áldása legyen Önnel, 

Bármerre is járjon széles e világon! 
 
 
 
 

 
Részletes információkat találhatnak gyülekezetünkről, alkalmainkról 

a honlapunkon, illetve facebook oldalunkon 
 

Honlap: www.reformatus-muenchen.de 
Facebook oldal:  www.facebook.com/reformatusmuenchen 

Készítette: Marton Krisztián 
Kőrösi Csoma Sándor Program 

 
Felelős szerkesztő: Csákvári Dániel 

Müncheni Magyar Nyelvű Református Gyülekezet  
 

München, 2018. 

http://www.reformatus-muenchen.de/

