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ÚJ TEREMTÉS PÜNKÖSD I. NAPI IGEHIRDETÉS

Alapige: 2 Kor 5,17 Olvasmány: János ev. 3,1-15

Ünnepre gyülekeztünk ma össze, s ahogy Isten népe minden időben tette, úgy mi is ünnepünkben
Isten tetteire emlékezünk. Nem egymást ünnepeljük,  még csak nem is az első tanítványokat,  akik
Jeruzsálemben Krisztust  hirdették,  hanem Isten munkáját,  ahogy újat  teremt,  ahogy üdvösséget ad
népe számára.

Talán karácsony és húsvét esetén nem is kérdés, hogy ezek szorosan kapcsolódnak az üdvösség
történetéhez, de mi a helyzet a pünkösd ünnepével? Ma hadd szóljon arról az Ige üzenete, hogy ez is
üdvösségünk ünnepe, mert újjászületésünk záloga a Szentlélek, aki nélkül nincs új teremtés, nincs új
ember.

Bár, amiért olyan megfoghatatlan, talán ki is hagynánk legtöbbször a számításunkból, de hát éppen
ezért fontos, mert Isten lényegéhez hozzá tartozik ez a fajta megfoghatatlanság, az hogy Ő Lélek. És
mi magunk csak úgy lehetünk vele kapcsolatban, hogy ha az Ő Lelke jelen van bennünk, ha megérteti
velünk akaratát, elmagyarázza kijelentését: bizony, a Lélek üdvösségünk záloga.

Amikor  Jézus  és  a  tudós  farizeus,  Nikodémus  az  újjászületésről,  az  Istenhez  tartozásról
beszélgetnek,  nagyon  hangsúlyossá  válik  a  Lélek  munkája.  Milyen  erősen  elkülönül  ezekben  a
szavakban a földi és a mennyei; az emberi és az isteni: a testi és a lelki valóság. Mi sokszor inkább
ötvöznénk e kettőt, de Isten orgszága teljesen más. Ezért szól arról Jézus arról, hogy újjá kell születni
ahhoz, hogy az Isten valóságával kapcsolatba kerülhessen az ember.

Arról tudunk, hogy kezdetben ez a kapcsolat működött: az ember az Isten jelenlétében élt, ám az
ember elfordulása megtörte ezt az egységet. Ezért van szükség az új teremtésre. Különös ajándék az,
hogy Isten maga kezdte meg az újat, amikor az idők előtt elhatározta, hogy Fiában hozzánk hasonul,
és  különös  ajándék,  hogy  az  ő  vég  nélküli,  hatalmas  Lelke  leszáll  a  tanítványokra  és  bennünk
munkálkodik: minket késszé és képessé téve arra, hogy őhozzá hasonuljunk, érthessük szavát és meg
is tehessük azt, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.

Pünkösd  ünnepének  kimondhatatlan  ajándéka,  hogy  Isten  Lelke  az  üdvösséget  közvetíti
számunkra. Pünkösd ajándéka, hogy érthetjük és elfogadhatjuk Isten szavát. Kimondhatatlan ajándék,
hogy  Isten  befogad  országába,  hogy  asztalához  enged,  hogy  feltölt  bennünket  mennyei  erőkkel.
Pünkösd ajándéka az ő vigasztalása, gyógyítása; ajándéka az új élet,  az új teremtés, amiben mi is
részesülhetünk.  Miénk  mindaz  az  ajándék,  amelyet  Isten  elkészített  már  a  teremtés  hajnalán:  az
üdösség. Ámen.

A MEGÍGÉRT LÉLEK  PÜNKÖSD II. NAPI IGEHIRDETÉS

Alapige: Máté 10,16-23 Olvasmány: ApCsel 1,4-8

Az evangéliumok hasábjain jól ismert ígéretként hangzik Jézus szájából a János evangéliumában
olvasható mondat: nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok, valamint ehhez kapcsolódva az ígéret
a Szentlélekről, akit saját maga helyett küld el a világba a tanítványok számára. Ugyanerről tudósít a
Cselekedetek könyvének bevezető történetében Lukács, aki ezzel az ígérettel hozza összefüggésbe a
misszió elindulását. De ezt látjuk Máténál is, aki arról tesz tanúságot, hogy Jézus a tanítványokat még
földi jelenléte alatt kiküldte, hogy próbálják ki magukat, de az ott elhangzó tanítás láthatóan túlmutat
Jézus időszakán, arra az időre, amikor Máté az első század közepétől kezdődő üldöztetés között írja
bizonyságtételét.

Persze kérdezhetnénk, mi az aktuális most ebből? Hiszen nem tilos az evangélium hirdetése, sőt
komoly támogatást kapunk anyagiakban és lelkiekben is. Nem vagyunk ellenséges áskálódásoknak
kitéve, nem jegyzi senki, hogy ki lép be a templom kapuján, ezért nem jár retorzió. Szabadok vagyunk



az evangélium hirdetésére… akkor hát miért ne tennénk? Talán ebben az időszakban még inkább erre
kellene figyelnünk! Hiszen ha ellenszélben is segítséget ígér Jézus, miért ne tenné ezt akkor, amikor
hasznunkra van a szélirány? Vajon csak akkor munkálkodik a Szentlélek, amikor nyomás alatt van
Isten népe? Vagy inkább ezekben az időkben, amikor szabad, még inkább késztetést kellene éreznünk
arra, hogy szóljuk azt, amit a mennyei Atya Lelke szól, amit kaptunk: átadni a jó hírt.

Ma  is  ehhez  kapunk  mennyei  erőt,  és  ha  hiányát  érezzük,  akkor  kérhetjük  is.  És  bizony,
folyamatosan kérnünk is kell! Fontos ugyanis, hogy a Lélek szóljon általunk, hogy ne a magunkét
mondjuk. A tanítványt nem azért küldi ki Jézus, hogy a sajátját mondja. Sőt, akkor inkább megállít!
Mondani, továbbadni azt kell, amit az Atya Lelke szól. Ezért fontos, hogy őelőtte csendesedj el, hogy
Ő töltsön meg üzenetével, áldásával és így, a Tőle nyert igazsággal és szentséggel indulhass azokhoz,
akikhez menned kell. 

Ehhez a feltöltekezéshez jó lehetőség ma az Úr asztala, amikor eléd hozza megváltó kegyelmét,
amikor  bűneidet  leteheted  az  Ő  lábai  elé  és  Lelke  által  megtisztítva  indulhatsz  tovább.  Amikor
megérzed szabadító kegyelmét és ennek megtapasztalásával felvértezve adhatod tovább a jó hírt: a
gonosz és minden ami vele jár, a fájdalom, félelem, nyomorúság, a gyász és a bűn legyőzetett.  Ő
szóljon általad, a győztes Krisztus Lelke, az Atya Lelke, ahogy ígérte. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Isten iránti hálaadással pünkösd szent ünnepén ismét megteríthettük az Úr szent asztalát. Köszönjük
a szent jegyek felajánlását!

A gyülekezet minden egyes tagjának áldott, békés ünnepet kívánunk! A Szentlélek Isten jelenlétében
újuljon meg életünk, erősödjön hitünk!

2. Nemzeti összetartozás napján, június 4-én 16.30-kor megszólalnak harangjaink Trianon 100 évfor-
dulójára emlékeztetve. 
Június 7-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében emlékezünk meg a száz évvel ez-
előtti gyászos eseményekről. A későbbiekben testvérgyülekezetünkkel együtt is szeretnénk emléket ál-
lítani az évfordulón. Ennek lehetőségét még keressük.

3. Szomorú szívvel jelzem, halottunk van: Balogh Jánosné, született Molnár Mária 84 esztendős korá-
ban hunyt el Budapesten. Temetéséről a közeljövőben intézkednek. Isten vigasztalása legyen a gyászo-
lók életén!

4. Az elmúlt hetek egyeztetései alapján hirdetem, hogy július 27-31. között az iskola épületében ter-
vezzük megtartani a hittanos táborhetet, valamint augusztus 17-20. között Mályiban tartunk gyüleke-
zeti tábort. Ezek támogatására június-július vasárnapjain külön perselyben is várjuk az adományokat.

A konfirmáció időpontja az előzetes megbeszélések szerint idén augusztus 30-án, újkenyér ünnepén
lesz a gyülekezetben. Ezzel kapcsolatosan hamarosan szülői értekezletet tartunk. Egyúttal kérjük a a
gyülekezet minden tagját, hordozzuk imádságban a nyári alkalmak előkészületeit!

5. Az iratterjesztésben megtalálható a Vetés és Aratás, Csendes Percek, Reformátusok Lapja és a Pres-
biter újság legújabb száma is más lelki olvasmányok mellett.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


