
Sok évvel ezelõtt, amikor még képeslapot
küldtünk szeretteinknek, pünkösdkor is
postára vittünk egy-egy képeslapot.  Pün-
kösd sokszínû ünnep, hagyományokkal,
népszokásokkal.  Nyílnak a rózsák, külön-
bözõ színben pompáznak a kertben. Az or-
szág egyes részein pünkösdi királyt vá-
lasztanak, aki a legrátermettebb legények
egyike.  Fiatalok tesznek vallást hitükrõl,
veszik magukhoz elsõ alkalommal az úr-
vacsorai jegyeket.  Pünkösdkor már a ter-
mészet is jelzi a teljességet.  Már elmúltak
a rügyek, készen állnak a virágok, az elsõ,
korai cseresznyéket kóstolhatjuk.

Számunkra, református keresztyének-
nek pünkösd kettõs ünnep: a Szentlélek ki-
töltése és az elsõ gyülekezet megalakulása.
Ha jobban utána olvasunk, belegondolunk a
pünkösd lényegébe: égi jelek, prédikáció,
megtérések, elindulások. Isten Lelkének a
munkája és ereje személyesen az ember
életében, valamint közösségek életében is.

Jézus már korábban megígérte a
Szentlelket, amikor ezt mondta: „ha ti te-
hát gonosz létetekre tudtok gyermekeitek-
nek jó ajándékokat adni, mennyivel in-
kább ad mennyei Atyátok Szentlelket
azoknak, akik kérik tõle.” Lukács evangé-
liuma 11, 13.

Kérjük és óhajtjuk a Szentlelket, a
Pártfogót, a Vigasztalót. Szükségünk van
erre a hétköznapokban. Szükségünk van
az isteni vezetésre, hogy valaki fogja a ke-
zünket.  Nem hagyja magára az embert.
Isten az õ Lelkét kitöltötte, ahogy meg-
ígérte az Ószövetségben is, de kérhetjük
is, hogy bennünk munkálkodjon.

A pünkösdi lélek, a pünkösdi élet
gyümölcsöt terem, ahogy a korai cseresz-
nye már megjelenik a fán, Isten Lelkének
munkája is látható az ember életében.
Túlmutat elinduláson, túlmutat az elsõ rü-
gyeken. A teljesség Lelke, az erõ Lelke.

A pünkösdi ünnep a gyülekezet, a test-
véri közösség fontosságára is felhívja a fi-
gyelmünket. Jézus körül is tanítványi kör
volt. Nem magányos követõi voltak az Úr-
nak, hanem olyan tanítványok, akik együtt

voltak, egymás terheit hordozták, egymás
örömeiben is jelen voltak. A gyülekezet,
mint egy lelki család, ahol a családtagokat
nem válogatja meg senki.  Együtt, ahogy a
földi családban, a vér szerinti családban
egymás kezét fogva, egymást segítve és
haladva elõre hûségesen az Istentõl kije-
lölt úton. Isten gyülekezetének is ez a fel-
adata.  Akiket Isten egymás mellé adott és
állított, Isten országát építve.

Isten országát építjük együtt, de nem
egyedül. A pünkösdi Lélek a mi Pártfo-
gónk, a mi Vigasztalónk. A Lélek, aki az
erõ, a szeretet és a józanság Lelke is egy-

ben. Nem vagyunk magunkra hagyva a
feladatokban, a gyülekezeti közösségben.
A mi Pártfogónk, a mi Vigasztalónk, Isten
Lelke vezet a szolgálatban a ránk bízott
feladatokban.  

A pünkösdi Lélek munkálkodjon a so-
roksári gyülekezetben, a kiscsoportok
munkájában, valamint a gyermekek és fia-
talok között végzett szolgálatban.  Imád-
ságban kérjük Lélek vezetését és erejét
gyülekezetünk mindennapjaira.

... „és vezérel téged az Úr szüntelen, és
megelégíti lelkedet nagy szárazságban, és
csontjaidat megerõsíti, és olyan leszel,
mint a megöntözött kert, és mint vízforrás,
melynek vize el nem fogy.” Ézsaiás 58, 11.
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IV. évfolyam 2. szám
Áldozócsütörtök – Pünkösd

„Hanem vesztek
erõt, és lesztek 
nékem tanúim”

Ap Csel 1,8.

Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen óhajtunk!
Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen óhajtunk! 

Jöjj, Gyámolító, jöjj, Vigasztaló! 
Jöjj, mennyei Társ, hogy a bús árvaságból kiválts!

Jöjj, égi Erõ, jöjj, Lelkesítõ! 
Jöjj, szent tiszta Láng; tüzet fogjon e fásult világ!

Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen óhajtunk!
Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen óhajtunk

Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe,
igen óhajtunk


