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MENNYEI LÁNG PÜNKÖSD I. NAPI IGEHIRDETÉS

Alapige: ApCsel 2,1-3 Olvasmány: Jelenések 3,14-22

Kicsoda  a  Szentlélek?  Ezen  az  ünnepen  jó  feltennünk  újra  a  kérdést,  hiszen  a  test  dolgaival
gyakrabban  találkozunk,  előszeretettel  törődünk,  de  a  lélek  dolgai  sokszor  inkább  kívül  esnek
figyelmünkön. Ami kézzelfoghatóbb, azt jobban is szeretjük, de a lélek, a megfoghatatlan?

Milyen jó, hogy a Szentírás az ő Isten dolgait feltáró jellegéből adódóan segít megértenünk a lélek
dolgait is, olyan képeket használ, melyek számunkra is segítség annak megértésében, hogy kicsoda a
Szentlélek. Ma a mennyei láng képe alapján láthatjuk azt, mi a Lélek lényege, az ő szerepe és mi az ő
hatása a mi életünkben.

A Szentlélek  –  mint  mennyei  láng  –  lényege,  hogy  ő  Isten.  A láthatatlan  Isten  körülírásához
elválaszthatatlanul  hozzá  tartozik  a  tűz  képe,  mely  végigvonul  a  Szentíráson,  Isten  jelenlétének
jeleként:  szövetség  Ábrahámmal,  Mózes  elhívása,  a  pusztai  vándorlás  útja,  Jézus  fénylő  arca  a
megdicsőülés hegyén: mind Isten fenséges hatalmát, az ő ellenállhatatlan erejét és ítéletét hordozza
magában. A Lélek tehát Isten lényegét hordozza, s ez az isteni erőforrás tölti be a tanítványokat.

A Szentlélek – mint mennyei láng – szerepe, hogy minket üzemi hőmérsékleten tartson. Furcsa
megfogalmazás?  Lehet.  De  tudjuk,  hogy  az  élethez,  vagy  a  gépeknek  a  megfelelő  működéshez
szükséges  az  a  viszonylag  szűk határokon belüli  hő,  amelyben működésük a  legideálisabb.  A mi
»lelki« hőmérsékletünk is ingadozó, hol elhidegül a szív, hol rajongásig hevül – egyik sem egészséges.
A pünkösd a mérték, melyben benne van a bizonyságtétel bátorsága és higgadtsága.

Hiszen a Szentlélek – mint mennyei láng – munkájának eredményeként a tanítványok szívében
megerősödik a Krisztusba vetett hit.  Ez által nyernek igazán bátorságot az Úr melletti kiállásra, a
bizonyságtételre. A Krisztusban való magabiztosság alapja, hogy tudom, Isten áll mögöttem, s ebből
fakad a bátorságom nyomorúságos nehéz helyzetekben, a bűnnel szemben vívott harcban vagy épp
hitetlenséggel  szemben.  Ő  ad  nekem  biztos  hátteret:  maga  az  Úr,  aki  elküldi  Lelkét,  hogy
megerősítsen. Ámen.

PÜNKÖSD NYELVCSODÁJA PÜNKÖSD II. NAPI IGEHIRDETÉS

Alapige: ApCsel 2,4.21 Olvasmány: ApCsel 2,1-24

Itt most valóban egy új korszak kezdetén vagyunk. A Szentlélek által Isten kilépett a világba és az
utcán mutatja be, hogy az evangélium, a Jézus Krisztus ügye minden népé, minden nemzedéké, az
egész világé. 

A pünkösdi történetből azt látjuk, hogy a Szentlélek a szó, az Ige által munkálkodik. A teremtés
elején  a  Lélek  nemcsak  a  káosz  felett  lebegett,  hanem  Isten  általa  szólt  is  a  maga  képére  és
hasonlatosságára teremtett emberhez. A teremtés elbeszélés szerint az első emberpár otthon volt Isten
közelében  és  értette  azt  a  beszédet,  amivel  Isten  megszólította.  Mi,  akik  annyira  elidegenedtünk
Istentől és egymástól, hogy sem az Ő szavát nem értjük, de egymás nyelvét sem, a Szentlélek által
visszakapjuk  a  lelkünk  elfelejtett  anyanyelvét.  A  sokaság  ott  Jeruzsálemben  nemcsak  azon
csodálkozhatott,  hogy mindenki a maga nyelvén értette az apostolok igehirdetését,  hanem ennél is
csodálatosabb volt, hogy Isten üzenete találta szíven őket. Meghallották és megértették, hogy azt a
szörnyű  bűnt,  amelyet  Jézus  keresztre  feszítésével  elkövettek,  Isten  a  feltámadás  által  a  mi
üdvösségünkre fordította. 

Az utolsó  időknek,  az  Úr „nagy és  fenséges  napjának” ítéletes  üzenete  is  elhangzik  itt.  Isten
megdöbbentő és félelmet keltő jelekben is tud szólni. A vér, tűz, füstfelleg sötét árnyéka is beszédes jel
arról, hogy Isten az új teremtést ennek a régi égnek és földnek a vajúdó méhében formálja, de nem ez
az isteni kommunikáció eredeti és végső nyelve. Amikor hiába hangzik az isteni szó, az Ige, akkor
kiált a sötétség és a vér. Lehetnek korszakok azonban, amikor az ifjak által látott látomások és a vének
által  álmodott  álmok nem arról  szólnak,  hogy nincs  semmi baj,  hanem bűnbánatra  és  megtérésre



hívnak. A mi korunk egén is megjelennek ezek a sötét jelek. Szinte naponta záporoznak ránk olyan
hírek,  amelyek  ilyen  apokaliptikus  eseményekről  szólnak.  A halál  és  a  pusztulás  erői  csak  sötét
hátteret festenek ahhoz, hogy Isten mindezek ellenére is a történelem és a mindenség Ura, akinek a
nevét mi segítségül hívhatjuk. Ő fog majd megjelenni dicsőségben, mint ennek a kozmosznak Ura és
királya, aki letörli a könnyeket és a vérontás és halál helyére a békesség és szeretet birodalmát hozza
el. 

Az egyszülött Fiú, Jézus Krisztus arra biztatott bennünket, hogy a belső szoba csendjében mi is így
szólítsuk meg a mi Atyánkat, aki láthatatlanul, de valóságosan jelen van és hallja a mi kiáltásunkat. Ez
a bizalmas megszólítás a mi számunkra a pünkösdi Lélek különös ajándéka. Ezt az anyanyelvünket is
elfelejtettük mi a Lélek nélkül. Isten az Ő segítő, megbocsátó atyai szeretetét ajánlja fel nekünk ezen a
pünkösdön is. Nyissuk meg szívünket az Ő szava, Igéje előtt, és szólítsuk meg a mi Atyánkat azzal a
bizalommal, amire a Szentlélek indít bennünket. Ámen

HIRDETÉSEK

1. Pünkösd szent ünnepén köszöntjük szeretettel a gyülekezet közösségét. Kívánjuk, hogy az Lélek
életető, vigasztaló és bátorító ereje hasson át minket egészen, hogy hűségesen lehessünk egészen Iste-
néi! Az ünnepen szeretettel köszöntjük a közénk érkezett teológus hallgatót, Szabó Szonját.

2. Hálaadással részesülhettünk az Úr terített asztalának áldásaival. Köszönetet mondunk a szent jegyek
felajánlásáért.

3. Emlékharang

A héten megszólalt harangunk Berecz Péter atyánkfiára emlékezve, aki Gyúróról származott, Debre-
cenben élt, s május 28-án, 76 éves korában tért haza Urához. Temetésére csütörtökön kerül sor Debre-
cenben. Isten vigasztalása legyen az ő szeretteivel, minden gyászolójával.

4. Június 4-én délután 16.30-kor megszólaltak harangjaink a nemzeti összetartozás napján, Trianonra
emlékezve.

5. Alkalmaink sorát az ünnep után folytatjuk: szerdán 18 órakor Bibliakört tartunk (II. Helvét hitvallás
XV.), valamint 19 órakor az énekkar idényzáró alkalmát. Szeretettel hívjuk testvéreinket!

6. A presbitérium megalakította a választási bizottságot, melynek tagjai a lelkipásztor mellett: Lázár 
Mária, Molnár Tiborné, Papp László, Szalontai Éva. A választási bizottság megkezdte munkáját. A 
presbiteri- és gondnoki tisztségre szóló jelöléseket a következő hetekben (legkésőbb július 31-ig) vár-
juk a kiadott jelölő ívek kitöltésével.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


