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JÖVEL, TEREMTŐ SZENTLÉLEK PÜNKÖSD I. NAPJA, KÁDÁR FERENC

Alapige: Róma 8,18-26 Olvasmány: Zsolt 104

Év elején az új teremtés igéjével indítottunk, azt vettük fel útravalóként: ha valaki Krisztusban van
új  teremtés  az,  a  régi  elmúlt  és  íme,  új  jött  létre.  A  mai  ünnepen  azt  láthatjuk  meg,  hogyan
munkálkodik ezért az újért Isten Lelke.

Jövel, teremtő Szentlélek: szükségünk van Rád! Kiindulásként el kell jutnunk erre a felismerésre.
Pál ezt úgy fogalmazza meg, hogy az egész teremtett  világ a bűn, a hiábavalóság alá van vetve a
bűneset  folytán.  Lázadásunk  miatt  a  romlandóság  alá  vagyunk  szorulva,  emberileg  ebből  nincs
menekvés. Körülvesz bennünket a Gonosz, megbújik mibennünk is. Ennek szorításában sóhajtozik a
természet, vele együtt mindazok, akik már az Isten szabadításából valamit megéreztünk. Vágyakozol,
sóvárogsz  a  szabadításra  a  félresikerült  helyzeteidben,  kapcsolataidban.  Ez a  kiindulás:  ráébredsz,
hogy Isten segítségére van szükséged.

Jövel, teremtő Szentlélek, mert te adsz reménységet! A Lélek újjáteremtő munkájának következő
mozzanata ez, amikor megízlelteti velünk, milyen is az új teremtés. Akik a Lélek első zsengéjét kapták
– írja Pál –, akikben már jelen van Isten valósága. Amikor már érzed azt, hogy nem pusztán menekülni
kell,  hanem  tudod,  hogy  Istenhez  menekülhetsz,  mert  az  Ő  Lelke  megmutatta  számodra  már  a
szabadítást. Látod azt, hogy valami sokkal jobban készített el, ezért fordulsz hozzá, s nem máshoz,
nem emberi megoldásokhoz, hanem az ő kegyelméhez.

A Szentlélek  kiáradásával  érezzük meg Isten  békességét,  elkezdjük  kóstolgatni,  milyen lehet  a
menny.  Még  nem  vagyunk  egészen  benne,  még  nem  teljesedhet  ki  rajtunk,  de  annak  előízét
érezhetjük, s már ez elég ahhoz, hogy hittel a szívünkbe áradjon a reménység, ami Istenhez és az ő
igéjéhez biztosan köt minket. Ezt a hitet, ezt a kapcsolatot a Lélek hozza el nekünk.

Jövel,  teremtő Szentlélek:  juttass a célba!  Az újjáteremtés harmadik mozzanata itt  az  Igében a
célhoz érés. A Lélek mintha egy tolmács munkáját végezné. Egyrészt Isten országának számunkra
érthetetlen dolgait megérteti velünk, a szívünkig hozza Jézus értünk vállalt áldozatának értelmét, a mi
üdvösségünket. Másrészt viszont a mi gyenge, esendő sóhajtásunkat felerősíti, eljuttatja Isten színe
elé. Egyúttal eljuttat minket is vágyódásunkban őhozzá. Nem vagyunk méltók az ő jelenlétére, nem
tudunk  úgy  kérni,  ahogyan  kell,  éppen  ezért  saját  maga  esedezik  értünk  kimondhatatlan
fohászkodásokkal. A mi kéréseink, és egyben mi magunk is, így juthatunk el az igazi célhoz. Jövel,
teremtő Szentlélek, szükségünk van rád: segíts igaz reménységre és juttass üdvösségre! Ámen.

A LÉLEK BÁTORSÁGA PÜNKÖSD II. NAPJA, BERECK DÁVID

Alapige: Márk ev. 10,46-52 Olvasmány: ApCsel 2,1-13

Ahogy  elolvassuk  ezt  az  igeszakaszt,  jogosan  kérdezhetjük,  hogy  kerül  most  Bartimeus  a
pünkösdbe. Egy vak ember meggyógyítása jut az eszünkbe, amikor ő róla hallunk.

De ez a gyógyulástörténet azért különleges, mert Bartimeus mert kiállni Jézus elé. Nem hagyta,
hogy a világ elcsitítsa,  elhallgattassa.  A sok gonosz szó, kigúnyolás és megaláztatás ellenére mert
kiáltani Jézushoz: „Dávid fia, könyörülj rajtam!” Felismerte az ő nyomorúságában, hogy csak Ő tud
neki segítséget, irgalmat adni. Felismerte azt is, hogy van lehetősége kiáltani Jézushoz, megszólítani
őt. És felismerte az is hogy mindez csak Isten akaratán múlik! Így ment oda Jézushoz, és kérte, hogy
újra lásson. Nem követelt, nem fenyegetőzött, nem hivatkozott nemlétező alanyi jogokra, hanem kért.
„Kérjetek és adatik”. De nem jól kérünk sokszor.

Bartimeus kért. És a hite megtartotta őt! Az a hit, amelyet nem vehetünk természetesnek. Mert hit
által meglátni a világot olyan, mit amikor a vak ember visszanyeri a látását: semmi sem olyan, mint
amilyennek  elképzelte.  Amit  azelőtt  látott,  hallott,  tapintott,  érzett,  fátyollá  válva  eltűnik  és  Isten
megmutatja nekünk azt, ami túl van a látható dolgokon. És ez a kegyelem!



Pünkösdkor a tanítványok pontosan ezt élték át. Hisz az ő szemük előtt már eltűnt ez a fátyol. A
feltámadott  Krisztus  levette  szemükről  ezt  a  hályogot.  Éppen  ezért  ők  ugyanúgy  kiáltottak,
könyörögtek  Jézushoz,  hogy  az  Ő  Szentlelkét  kérjék,  mint  Bartimeus.  Ők  is  ki  mertek  állni  a
néptömegek  elé,  annak  ellenére,  hogy  ő  rajtuk  is  gúnyolódtak  az  emberek.  Péter  kiállt  és  mert
bizonyságot tenni arról a Jézusról, aki az egyedüli megoldás és senki más. 

És  ugyanarra  buzdítanak  mindannyiunkat,  amit  ők  is  megettek:  hogy  kövessétek  a  Krisztust.
Ahogyan Bartimeus is követte őt, ugyanúgy mi is követhetjük őt. És dicsértet mondhatunk Jézusnak
ezért a lehetőségért.

Öt dologra indít el minket az Isten Lelke: kiáltani, kérni, látni, követni és dicsérni az Istent. S ezért
kérni a Lelket ma, hogy jöjjön és tegye meg azt a pici lökést az életünkben, amitől mindez nem csak
egy réges-régi történet, hanem a jelen valósága. Az én életemnek a valósága. Hogyha majd kell, s
szükséges, ki tudjak állni, és el tudjam mondani: „bizony, nem részegek ezek, hanem a nagyságos
Isten dolgairól van szó, amelyet az Isten ránk bízott, és amelynek részei lettünk”. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Istentől megáldott, Lélekkel teljes ünnepet kívánunk a gyülekezet minden tagjának. A mi Istenünk
megújító Lelke áradjon közöttünk is, hogy élő hittel, élő bizonyossággal, az élet cselekedeteivel jár-
junk ebben a világban, és érkezhessünk meg Isten országába.

2. Isten iránti hálaadással élhettünk ma is az Úr asztalának áldásaival. Köszönjük a szent jegyek fel-
ajánlását testvéreinknek!

3. Szomorú szívvel vettük a hírt, hogy az elmúlt héten, 84 éves korában elhunyt Puskás Jenő, aki a Pe-
tőfi utcában lakott. Gyülekezetünk közösségében özvegye gyászolja. Temetése csütörtökön 16 órakor
lesz a kuldói temetőben, evangélikus szertartás szerint. Isten Lelkének vigasztalását kérjük a gyászoló
családra!

4. Szeretettel köszöntjük a gyülekezet közösségébe érkező legátust, Bereck Dávid, III. éves teológus
hallgatót, aki Budapesten tanul és a sárbogárdi gyülekezetből érkezett közénk. Isten áldja meg életét!

5. Alkalmaink

● Kedden 19 órakor tartjuk a Presbiterek óráját
● Szerdán 18 órakor a Jelenések könyvét olvassuk tovább a Bibliakörben.
● Pénteken 17 órakor Sárbogárdon lesz egyházmegyei közgyűlés.
● Szombaton egyházmegyei sportnap kerül megrendezésre Agárdon, a Csuka Csarnokban. Szeretettel
várnak minden érdeklődőt.
● Vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk.

6. Még a következő héten várjuk a gyülekezeti tagok és minden érdeklődő jelentkezését nyári tábo-
runkba, melyet június 28-július 1. között Mályiban tartunk.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


