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„A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.“ (1Kor 12,7) 

 

Kedves Testvéreink! 

Istentiszteleteink rendje 2021 májusában és júniusában:  

 

2021.   május                  23.   du.  17 óra:  Pünkösdi istentisztelet, Úrvacsora 

 

2021.   május                  30.   du.  17 óra:  Istentisztelet 

 

2021.   június                  13.   du.  17 óra:  Istentisztelet 

 

2021.   június                  20.   du.  17 óra:  Istentisztelet 

 

2021.   június                  27.   du.  17 óra:  Istentisztelet, Kiállítás megnyitó 

 

* * * 

2021. június 6. - 10.00 óra - ONLINE ISTENTISZTELET ÉS ÚRVACSORA  

2021. június 4-6. – ONLINE IFJÚSÁGI KONFERENCIA - „A Szentlélek működése” 

2021. június 6. - ONLINE PRESBITERI KONFERENCIA –  

„Gyülekezeti élet a koronajárvány árnyékában a diaszpórában – orvosi szemmel” 

A részletekről a körlevél másik oldalán olvashatnak az érdeklődők.  

* * * 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:  

VASÁRNAPI GYERMEK-ISTENTISZTELETEK 

Szeretettel várjuk a gyermekeket a gyermek-istentiszteletek alkalmára, melyet a templomi 

istentisztelettel egy időben tartunk a gyülekezeti teremben.  

KONFIRMÁCIÓI ELŐKÉSZÍTŐ – KONFIRMÁCIÓ 2021 

Szeretettel várjuk a fiatalokat a konfirmációi előkészítő alkalmaira! A konfirmációoktatás 

időpontjai: 2021. május 30-án, június 13-án és 20-án 15.30 órakor a gyülekezeti 

teremben! 

 
AZ ISTENTISZTELETEK ALKALMÁN BETARTANDÓ ELŐÍRÁSOK 

A templomba érkezéskor a kéz fertőtlenítése. Helyfoglalás a padokban a sárga lappal kijelölt 

helyeken, a kötelező 2 m távolság betartása. A templomban és az udvaron is kötelező az FFP2 maszk 

viselése. A közös gyülekezeti éneklésre újra van lehetőség – FFP2 maszkban. Az üdvözlésnél és 

búcsúzásnál a kézfogás nem ajánlott.  

A higiéniai előírások betartása, a templom alapos takarítása és fertőtlenítése lehetővé teszi, hogy 

biztonságos körülmények között újra a gyülekezet közösségében találkozzunk és dicsérhessük a 

háromszor szent Isten nevét, akié a dicsőség most és mindörökké! 

 

Áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk! 

 

Bécs, 2021. Pünkösdjén      A gyülekezet vezetősége  

http://reformatus.at/


A NYUGAT-EURÓPAI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK SZÖVETSÉGE 

PRESBITERI ÉS IFJÚSÁGI KONFERENCIÁI – ONLINE 

 

A nyugat-európai magyar protestáns diaszpóra évtizedekre visszatekintve virágvasárnapi hétvégén és 

a nagyhéten tartotta hagyományos Ifjúsági és Presbiteri Konferenciáját a németországi 

Holzhausenben. Az elmúlt két évben a koronajárvány miatt ezek a tervezett és várt személyes 

találkozók, lelki alkalmak elmaradtak. 2020 tavaszán a járvány kitörése felkészületlenül ért 

mindnyájunkat és a konferenciákat le kellett mondani, 2021-ben reméltük, hogy a találkozókat 

megtarthatjuk, de sajnos mégsem valósulhatott meg a nyugat-európai magyar diaszpóra találkozása 

Németországban. A szervező bizottságok összefogásának köszönhetően 2021-ben, ha személyesen 

nem is, de a virtuális térben találkozhatunk és részt vehetünk az Ifjúsági és Presbiteri konferencián. 

 

EURÓPAI MAGYAR EVANGÉLIUMI IFJÚSÁGI KONFERENCIA - 2021. június 4-6. 

A SZENTLÉLEK MŰKÖDÉSE 

PROGRAM: 

2021.06.04. – 17.00 - 20.00 – megnyitó, bibliatanulmány, beszélgetés, bemutatkozás 

2021.06.05. – 08.30 – 20.30 – reggeli áhítat, bibliatanulmány, előadások, virtuális kávézás, 

     csoportbeszélgetés, tini és ifi program 

    kultúrest – beszélgetés Gárdonyi Zsolttal, Pilinszky-est  

2021.06.06. – 10.00 - 11.00 – A Presbiteri és Ifjúsági Konferencia közös istentisztelete, úrvacsora 

 

PRESBITERI KONFERENCIA – 2021. június 6.  

„Gyülekezeti élet a koronajárvány árnyékában a diaszpórában – orvosi szemmel” 

PROGRAM: 

2021.06.06. – 10.00 - 11.00 – A Presbiteri és Ifjúsági Konferencia közös istentisztelete, úrvacsora 

15.00 – 16.00 – Megnyitó, bemutatkozás, üdvözlések 

16.15 – 18.00 – Dr. med. Bereznai Benjamin előadása – megbeszéléssel 

19.00 – 20.30 – Kiértékelő beszélgetés, tervezés a 2022. évre, a konferencia bezárása áhítattal 

 

A konferenciák a zoom online közvetítéssel kerülnek megrendezésre, melyre 2021.05.31-ig lehet 

jelentkezni az iren.jasko@moose.co.uk e-mail címen, vagy a lelkipásztor elérhetőségein. A 

jelentkezést követően a csatlakozáshoz szükséges linkeket az érdeklődők számára megküldjük.  

 

Ilyen módon is megtapasztalhatjuk Isten gondviselését, hiszen az online térben még többen 

találkozhatunk, épülhetünk lelkileg, gyarapodhatunk hitben és ismeretben. Így mindazok az 

érdeklődők is bekapcsolódhatnak, akik eddig nem ismerték ezeknek az alkalmaknak a hátterét, 

lelkiségét, közösségét. Reménység szerint így a 2022-re tervezett holzhauseni személyes 

találkozásnál új résztvevőkkel, érdeklődőkkel is találkozhatunk majd. 

 

A konferenciák meghívóit az alábbi linkeken is elérhetik: 

https://reformatus.hu/egysegben/esemenyek-gyujtooldal/europai-diaszpora-esemenyek/europai-

magyar-evangeliumi-ifjusagi-konferencia-2021/ 

https://reformatus.hu/egysegben/esemenyek-gyujtooldal/europai-diaszpora-esemenyek/presbiteri-

konferencia/ 

https://reformatus.hu/egysegben/esemenyek-gyujtooldal/europai-diaszpora-esemenyek/europai-magyar-evangeliumi-ifjusagi-konferencia-2021/
https://reformatus.hu/egysegben/esemenyek-gyujtooldal/europai-diaszpora-esemenyek/europai-magyar-evangeliumi-ifjusagi-konferencia-2021/


ÚJ KEZDET – MEGÚJÍTÓ SZENTLÉLEK 
 

„A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket 

mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én 

békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék 

a ti szívetek, ne is csüggedjen.” (János evangéliuma 14, 26-27.) 

 

Békességre váró és vágyó világban élünk. A 21. század zűrzavara, tomboló harcai, farkastörvényei, 

kilátástalan holnapjai megrabolják az embert. Megfáradt testek és lelkek, bágyadt tekintetek, céltalan 

utak, bizonytalan jövő… A mögöttünk levő embert próbáló idők összetört életcserepein, darabjaira 

hullott tervek és célok romjain lépked a reményt, mint utolsó szalmaszálat szorító ember. Az összetört 

régi élet romjain kell most újat építeni, újra felépíteni az összedőlt életfalakat, átmenteni, kijavítani 

azt, amit még lehet. Zsigereinkben érezzük, hogy a megelevenedéshez, az újjáéledéshez, az 

újratervezéshez nem elég az emberi erő. A Lélek megelevenítő és megújító szele kell, hogy átjárja ma 

is az emberek lelkét, vigasztalja veszteségeiben, fájdalmaiban, bátorítsa az újrakezdésben, erősítse az 

új tervek és célok álmodásában.  

Pünkösd, a Szentlélek kitöltetésének ünnepe éppen ebben az élethelyzetben, nehéz életsorsokban jön 

közel hozzánk és bíztat, megerősít, lelkesít bennünket.  

A Szentlélek Isten a világ kezdete óta jelen van ott, ahol valami új kezdődik, ahol valami újra indul, 

ahol valami újjá teremtődik. A világ teremtésének hajnalán Isten az Ő Igéje és Lelke által a káoszból 

rendet teremtett. Mielőtt Jézus megkezdte földi munkásságát és elkezdte hirdetni Isten országának 

örömhírét, előtte megkeresztelkedett, és ekkor a Lélek is megjelent. Az első pünkösd reggelén a 

bizonytalan tanítványokra kitöltetett a Jézus által megígért Lélek és hitvalló apostolokká lettek. Péter 

Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételére az összesereglett tömegből egyház született. Az első 

pünkösd napján Péter apostol által hirdetett jóéli prófécia ígérete ma, a 21. század lélektelen 

pusztaságában, a fájó emberi lelkekben, a romok fölött is bíztatóan hangzik felénk: „Az utolsó 

napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és 

leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. (ApCsel 2,17)  

A Szentlélek kitöltetése ránk, a 21. században életharcokat vívó halandókra, jövőt ígér – a romok 

fölött. Jövőt a fiainknak és leányainknak, jövőt az ifjainknak, jövőt a véneinknek.  

Ha a körülöttünk zúgó világ el is bizonytalanít, ebbe az isteni ígéretbe még erősebben 

kapaszkodhatunk és fohászkodhatunk, hogy Isten Lelke töltse be életünket, lelkünket, otthonunkat, 

világunkat. Ekkor meg fogjuk tapasztalni, hogy a világ kaotikus sötétségét a 

mennyei dicsőség fénye ragyogja be, mely életet fakaszt – az élettelen 

romokon a jövő virága bontja ki szirmait. Ezt a reménységet fogalmazza meg 

Reményik Sándor is a Romon virág című költeményében:  

„Lehet rom, és lehet reménytelen: 

Virág nő rajta mégis: friss virág!” 

A világ ránk zúduló fájdalmai és összedőlt romjai között ott húzódik a lehetőség, hogy Isten 

Szentlelke által jövőt álmodjunk és újat építsünk. És az új induláson megnyugszik a Lélek pecsétje, 

mely tettekre sarkall, új célok kitűzésére bátorít, és a megélt nehézségek ellenére megtapasztaljuk, 

hogy Isten az élet Istene, aki Krisztusban jövőt mutat és a Szentlélek által elsegít a célig.  

A Szentlélek újjáteremtő és megelevenítő ereje töltse be pünkösdi ünnepünket és életünket, így 

lássunk a romokon túl jövőt, és mindezért egy szívvel és egy lélekkel áldjuk a Szentháromság, egy 

örök és igaz Istent!     Dr. Karvansky Mónika református lelkipásztor  



A Magyar Református Egyház Generális Konvetjének pünkösdi körlevele 

 

„... azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek:Lélek és élet.” (János 

6,63) 

 
Jézus Krisztus beszéde, Isten Lelke által, az életet munkálja: az új és örök életet. Isten 

az élet Istene, aki Jézus Krisztusban legyőzte a halált, nekünk megtartatást, 

megváltást, minden körülmények között reménységet ajándékozott, amely a végső 

kiteljesedés bizonyosságában éli meg a jelen minden percét. Isten Lelke Jézus 

Krisztus üdvözítő Igéjét, szavait és tetteit teszi élővé és hatóvá bennünk, az egyház közösségében, 

általunk pedig a világban. 

Isten Lelke garantálja azt, hogy amit e világban – sok bajban és küzdelemben – csak hit által 

ragadhatunk meg, az majdan maradéktalan teljességben a miénk lesz. Ez a reménység ad életünknek 

értelmet, biztos irányt, a szabadság jólétében is biztos medret. Ezért mindenkor az élet Uráról, a 

feltámadott Jézus Krisztusról teszünk bizonyságot. 

Pünkösdi bizonyságtételünk az élet Urának magasztalásában lesz láthatóvá, nagy nehézségek és 

próbatételek között is megtartó kegyelmének megtapasztalásáért. Az Úr előtt leboruló 

magasztalásunkban ott van a hálaadás ugyanúgy, mint a bűnvallás és a konkrét fohász: „Urunk, 

kérünk, ne a régi életünket add vissza nekünk, hanem ajándékozz nekünk új életet, hogy hitünkben, 

életünkben, egységünkben, szolgálatunkban tündököljék az evangélium!” Pünkösdi 

bizonyságtételünk hitvallás arról, hogy a feltámadott Jézus Krisztusra van szüksége a világnak, aki 

azt akarja, hogy életünk legyen és bőségben éljünk (János 10,10). 

Pünkösdi bizonyságtételünk közbenjáró könyörgés a szomorú szívűekért, gyászolókért, betegekért, 

mindazokért, akiket a koronavírus-járvány meggyötört; azokért, akik erő feletti szolgálatokat 

végeztek és végeznek a gyógyítás és a vezetés munkájában. Urunk, adj erőt, vigasztalást, szabadulást, 

megoldást; könyörülj rajtunk! Az idei pünkösd egyben a Magyar Református Egység Napja is. A 

Kárpát-medencei magyar reformátusok évszázados, soha meg nem tört, hitbéli és lelki egységében 

könyörgünk egymásért, az újbóli személyes találkozások öröméért, és ebben az egységben 

könyörgünk nemcsak a mieinkért, hanem mindnyájunkért, az egész világért. Isten Lelke megvidámít, 

éltet és bátor szívet ad! 

A Kárpát-medence református egyházainak püspökei és főgondnokai nevében 

* * * 

PÜNKÖSDI ÉNEK – 377. DICSÉRET 

 

Szentlélek, végy körül bennünket, szenteld meg szívünket, Készíts neved imádására, magasztalására, 

Hogy téged szívből imádhassunk, hálákat adhassunk: 

Hisszük, a mi szánknak szózatja egeid meghatja. 

 

Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk istenséged. Hisszük, hogy az új ember szíve saját kezed míve. 

Te vagy a hitnek mind szerzője, mind elvégzője,  

te gyújtasz szívünkben világot, forró buzgóságot. 

 

Szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket a sok hiábavalóságtól, e csalárd világtól, 

Hogy az igének hallgatói, légyünk megtartói;  

mely szívünkben gyökeret verjen, gyümölcsöt teremjen. 


