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LÉLEK-HATÁS PÜNKÖSD I. NAPI IGEHIRDETÉS SZABÓ RÉKA

Alapige: ApCsel 2,12 Olvasmány: ApCsel 2,1-12

Az álmunk: egymás megértése.  Hogy jól értsek és jól  értsenek. Az álmunk: egymás megértése
gondolatban, érzésben és szavakban is: a közös nyelv, a közös élmény, a szavak nélküli megértés.
Mindez álom marad, mert valóságunk a sebesség,  a felszínen sodródó, egymástól  elragadó árban,
ingerekben,  benyomásokban,  információban  fuldokló  létünk.  Állandóan  rohanunk,  nincs  időnk
egymást meghallgatni, megérteni,  holott  még nyelveket is tanulunk azért,  hogy minél több embert
értsünk.  Ebben az őrült  rohanásban és  bizonytalanságban az álmunk a csend is.  Mikor  nincs  mit
értelmezni, feldolgozni, hanem lehet csak lenni, ringatózni az ős-csendben, az önfeledt létezésben.

Már  a  teremtéskor,  a  legősibb  ős-csendben  is  jelen  volt  Isten  Lelke,  s  munkásságáról  végig
olvashatunk a Biblia lapjain. Leszállt a Fiúra és ott volt minden szavában, érintésében. Aztán elment a
Fiú, ígéretet hagyva maga után: elküldi majd az életadó Lelket, aki elvezet a teljes igazságra.

A tanítványok együttmaradtak,  imádkoztak  és  vártak,  maguk sem tudták  pontosan,  hogy mire.
Aztán beteljesült az ígéret, de valami minden képzeletet felülmúló, elemi erővel. Elközelített az Isten
országa, testileg jött s tovább: betöltötte az együtt lévőket. A meg nem értést elsöpörte az egy nyelvet
hozó, egységet ajándékozó élő Lélek.

Ma azonban ne csak várj, hanem kiálts is: Jöjj, Szentlélek!- kiálts a mélységből! S Ő megszabadít,
biztos pontot ad, megnyugtat… vagy melléd lép a mélységben s ott marad veled, hogy ne légy többet
sohasem egyedül! Benne jelenik meg az Atya szeretete, aki utána meg annak az egy elveszettnek.

Várjuk, hogy betörjön az életünkbe a „hirtelen”, a valóságos jelenlét.  A Lélek pedig fúj, ahová
akar!  Tárjuk ki  a  szívünket,  hogy fújjon át,  tisztítson és frissítsen meg! Gyülekezet,  vonjuk fel  a
vitorlát, szélcsendben is! Várjuk készen, mikor a Lélek mozdul, mikor a Lélek mozdít. Hívjuk együtt,
hogy tanítson minket, segítsen szolgálni, szeretni, megbocsátani, a kegyelemben élni! Ámen

MIÉNK PÜNKÖSD II. NAPI IGEHIRDETÉS KÁDÁR FERENC

Alapige: ApCsel 2,22-24. 37-39.

Az első pünkösdi igehirdetést olvasva két Idézet feszül egymásnak. Az első Jézus kereszthalálához
kapcsolódik, ahogy Máté megörökíti: a Pilátus előtt feszítést kívánó tömeg harsogja: „Szálljon ránk és
gyermekeinkre az ő vére!” Majd a másik, ami ebben a szakaszban, ahogy az apostol megszólítja a
hallgatóit: Tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké – mármint az, ha valaki Krisztus váltságában, bűnei
bocsánatában hisz, elnyeri az örök élet ajándékát a Szentlélek által.

A kettő mintha szemben állna: az első elutasítja Jézust, a másik igenli őt. Az első a halálról és
bűnről beszél, a másik az életről és a kegyelemről. De bizony, erősen kapcsolódik a kettő, ahogy a
nagyhét eseménye és a pünködi történések egymásba kapaszkodnak ez első prédikáció alapján.

„Vére rajtunk és fiainkon!” Szól a nagypénteki kiáltás. Mondhatjuk-e vajon erre, hogy »ezek a
gonosz emberek, akik Jézus kivégzését kívánják, hogy lehetnek ilyenek?« Ha ezt gondolnánk, bizony
szembeállítanánk  a  Szentírás  tanúságtételével,  amely  hirdeti,  hogy  kivétel  nélkül  mind  részesei
vagyunk Jézus halálának, okozói szenvedésének és pokolra szállásának. Nem vonhatjuk ki magunkat
ez alól: vére rajtunk és fiainkon.

Az első pünkösdi gyülekezet is ezt az üzenetet hallotta meg: ti vagytok az ő halálának okozói, de ti
vagytok az  ő  halálának és  feltámadásának hasznolévezői  is,  mert  nektek  szól  ez  az  ígéret,  a  ősi
prófécia, amely bemutatja Isten hatalmas tervét: ahogy érkezik az ítélet, az Isten nagy és dicsőséges
napja, de „aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” 

„Tietek  ez  az  ígéret  és  gyermekeiteké...”  hirdeti  meg  az  apostol:  megkapjátok  a  Szentlélek
ajándékát, azt, hogy megértitek a titeket örök kárhozattól megváltó Isten gondolatait és akaratát, hogy
bűneitekre  bocsánatot  nyertek,  hogy  annak  a  vérnek  az  átka,  amelyet  ti  ontottatok  ki,  a  bűn



következménye,  mely  ott  van  rajtatok  és  minden  nemetségen,  lekerül  rólatok.  Aki  hisz  ennek  a
beszédnek, annak örök élete van, az megkapja a Szentlélek ajándékát. Ők, akik hittek e beszédnek,
részesültek ebben, s ugyanígy ma is: miénk is az örök élet az Isten ajándéka. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Pünkösd szent ünnepén családom és a gyülekezet  vezetése nevében
Isten Lelkétől áthatott, békés ünneplést kívánok a gyülekezet tagjainak!

2.  Köszöntjük a gyülekezet  közösségében legátusunkat,  Szabó Réka I.
éves  teológus  hallgatót,  köszönve  az  ünnep  első  napján  tett
igeszolgálatot, Isten áldását kérjük életére és tanulmányaira!

3. Konfirmációi fogadalmat tett a gyülekezet előtt Szabó Sándor felnőtt
testvérünk. Életére az 1 Tim 6,12 igéjével kértünk áldást.

4.  Az  ünnep  második  napján  Kádár  Krisztián  Márk  és  Nyitray  Dorottya  pusztazámori  lakosok
harmadik gyermekére,  Csongor Csabára kértünk áldást.  Az ünnep után kedden 18 órakor Imaórát
tartunk, szerdán 18 órakor tartjuk a Bibliakör záró alkalmát.

5.  A héten  ünnepelte  90.  születésnapján  Tóth  Károlyné  sz.  Tóth  Julianna  asszonytestvérünk,  akit
betegsége miatt nem tudunk személyesen köszönteni. Áldást kérünk életére és családjára.

6.  Az elmúlt  héten  szerdán délután szólaltak  meg harangjaink  elhunyt  testvéreinkre  emlékeztetve.
Harminc  esztendővel  ezelőtt,  1989.  június  5-én  hunyt  el  Horváth  Béláné,  sz.  Horváth  Etel
asszonytestvérünk. Húsz esztendővel ezelőtt,  1999. június 4-én hunyt el Áldott Imre atyánkfia.  Az
igaznak emlékezete áldott. Isten áldása legyen a szeretettel emlékezők életén!

7.  Hívogatunk mindenkit  gyülekezetünk nyári  táborába.  A jelentkezéseket  a hónap végéig  várjuk.
Buzdítunk  mindenkit:  családosokat,  egyedülállókat,  időset,  fiatalt,  hogy  csatlakozzon  hozzánk
augusztus 21-24. között!

8. A parókia bontási munkálatainak előkészítése nagyrészt megtörtént, a jövő hét napjaiban tervezzük
a gépi bontást és a kivitelezői szerződés megkötését. Köszönjük az imádságot, az ide szánt időt és
adományokat!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


