
 

 

 

 

 

        

 
Jn 14,26 

 

 Pünkösd ünneplésére készülve évről-évre rabul ejtenek a Szentlélek szinonim elnevezései, a Vigasztaló 

és a Pártfogó nevek. Pünkösd üzenete számomra ezen a kettőn keresztül válik élet közelivé, a sajátommá. Az 

elmúlt héten lelkészkonferencián vettem részt, az egyik előadó példaként beszélt a kútba dobott fiatal Józsefről. 

Azt mondta, hogy a kútban sem volt egyedül, a Pártfogó és a Vigasztaló Isten volt vele. Nagyon megérintett ez 

a felismerés, mert életünk ideje alatt gyakran kerülünk gödörbe, esünk bele magunktól, vagy mások 

segítségével, kerülünk közel az elmúláshoz. A nehéz élethelyzetekben sem vagyunk egyedül! Eszünkbe szokott 

ez jutni? Bizony kellene! Mert valahogy, csak a „kút” mélysége és magánya foglalkoztat bennünket.  

 Bizonyos ázsiai országokban létezik az úgynevezett pártfogói munka. A pártfogó, aki tud írni, és akinek 

van érzéke az üzleti dolgokhoz is, a pártfogó segít egy- egy kérvényt megírni, kitölteni az űrlapokat.  Ott áll a 

pártfogolt mellett akár az esküvőjén is. Ha annak gyereke születik, időnként, ha mind a ketten keresztyének, 

akkor a pártfogó egyben a keresztapa is. Egyszóval végig kíséri sokszor a pártfogolt, vagy a pártfogolt 

családjának életét, sorsát is. S mindezért természetesen a pártfogoltnak fizetni kell a pártfogó számára. Tehát 

előfordul az, hogy egy-egy pártfogónak több olyan családja, személye is van, akinek segít, és ő valójában 

ezekből a bevételekből él, abból, amit a másik juttat neki.  

 Igénk olyan valakiről beszél, aki nem ilyen pártfogó, mint amit most említettem, hanem, aki ingyen, 

szeretetből, Isten szereteténél fogva segít azokon, akiknek erre szükségük van, és akik ezt elfogadják. 

Egyszerűen Isten szeretete az, aki a Szentlélek által elérkezik hozzánk, és betöltheti a hívő embert. A Szentlélek 

az, akinek a segítségével nem nehéz a keresztyén élet, és nem bonyolult, hanem valójában egyszerűvé válhat.  

 Amikor mi a saját erőnk által próbálunk élni, döntéseket hozni és cselekedni, ez mindig nagyon nehézzé 

válik. Sőt, nagyon sokszor lehetetlenné teszi magát a keresztyén életet. Ugyanis, ha megkerüljük Istent, vagy 

egyszerűen csak nem kérdezzük Őt, akkor saját magunk küszködünk saját erőnkkel, és ez általában célt téveszt.  

 Tehát, mit tesz a Szentlélek? Tanít, fedd, megjobbít és nevel az Isten igazságára nézve. Vagyis a 

Szentlélek az, aki megnyitja az Írásokat, megnyitja az igét. Nevel annak felismerésében, hogy mi az igazság. 

Az Isten igazságának a megismerésére nevel.  



 Mivel és hogyan vigasztal a Pártfogó Szentlélek? Emlékeztet Isten ígéreteire. Olyan sokan vannak, 

akiknek vigasztalásra van szükségük, akiket állandó rabságban tart a kút mélységes reménytelensége. A 

Szentlélek vigasztaló is. Megvigasztalja a mi csüggedő, magunkba roskadó lelkünket. Megvidámít. Ha 

elbukunk, megvigasztal. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Dinamikus emberek lesznek. Erővel, 

lélekkel teljes, megerősített emberek. Erőt nyer az, aki bízik Istenben. A Szentlélek által bátorítást, vigasztalást, 

megerősítést. Pünkösd ezért az öröm, a megerősödés ünnepe! Nem vagyunk egyedül! 

Jakab Béla 
 

 

 

 

 

 

 

 A Szentlelket olyannak kell megis- mernünk és hinnünk, amilyennek maga 

mondja magát. E szerint ő nem a harag és ret- tentés Lelke, hanem kegyelem és vigasztalás 

Lelke. Így az egész Szentháromság csupa kegyelem. 

 A Fiú azzal vigasztal, hogy könyörög a Szentlélekért, az Atya meg azzal, hogy adja a 

Szentlelket, a Szentlélek pedig maga a Vigasztaló. A keresztyéneken tehát nincs harag, fenyegetés vagy retten-

tés, hanem csupa szívélyes szeretet s édes vigasztalás égen-földön. 

Luther Márton: Jer, örvendjünk, keresztyének! Szabó József fordítása 

 
 

 

  
 

 

 

 

A Szentháromság Isten nevében és az Egyházak Világtanácsának elnökei megbízásából üdvözlöm Önöket 

pünkösd ünnepén, az egyház születésnapján. 

 „„MMeeggddööbbbbeenntteekk,,  ééss  ccssooddáállkkoozzvvaa  mmoonnddttáákk::  ÍÍmmee,,  aakkiikk  bbeesszzééllnneekk,,  nneemm  vvaallaammeennnnyyiieenn  GGaalliilleeáábbóóll  vvaallóókk--

ee??  AAkkkkoorr  hhooggyyaann  hhaallllhhaattjjaa  őőkkeett  mmiinnddeeggyyiikküünnkk  aa  mmaaggaa  aannyyaannyyeellvvéénn??””  ((AAppCCsseell  22,,77--88..))  

 Keresztényként egyesít bennünket az erős hit abban, hogy az egyetlen Isten a Teremtő, aki mindennek, 

amely él és létezik, életet ad. Az egy Isten azonban minden élet megváltója is.  

 Tudjuk ezt, és az örömüzenetet szeretnénk mindenkinek továbbadni. A Megváltó erős alapot ad 

számunkra a reménységre – reménységet ehhez, és reménységet az eljövendő világhoz. 

 A tudás magában azonban nem elég. Szükség van inspirációra és elhivatottságra, elköteleződésre is.  

 Ezt ajándékozta a Szentháromság Isten számunkra a Szentlélekben pünkösdkor, amikor az apostolok 

mindazon emberekhez tudtak beszélni, akik Jeruzsálemben összegyülekeztek, függetlenül attól, hogy 

különböző származásúak, kultúrájúak és nyelvűek voltak. Az összegyűltek mindenkit a „saját anyanyelvén” 

hallották beszélni! 

 Szükségünk van tapasztalatunkra és kultúránkra, hogy az életben tájékozódni tudjunk. Ezzel egyidejűleg 

tudásunkból előítéletek és félreértések is adódnak. Az emberiség csak akkor tud túlélni, ha inkább arra tekint, 

ami egyesít bennünket, mint arra, ami különválaszt. 



 Amikor ma pünkösdöt ünnepeljük, azt kérjük, hogy a Szentlélek áradjon ki ránk, és töltsön be minket. 

Ha a Lélek hozzánk jön, akkor tovább tudjuk adni másoknak, számukra tudatossá tudjuk tenni, és oda tudjuk 

vezetni őket ahhoz, aki hatalmasabb, mint mi magunk vagyunk, aki minden jó forrása, a Szentháromság 

Istenhez, akinek a Lelke meg tudja újítani a szétszakított világot és a széttöredezett kultúrákat. 

 Bár bizalmatlanság és félelem uralkodhat a világban, legyünk Isten ismeretébe beágyazva, legyünk 

nyitottak a Lélekre, hogy igazán tudjunk az igazságosság és a béke zarándokútján járni, személyes életünkben, 

saját hazánkban és országaink között is! Ez a mi feladatunk, keresztényként és egyházakként egyaránt. 

 Krisztusban szeretettel: 

     Anders Wejryd érsek és  

     az Egyházak Világtanácsának elnökei 

(Forrás: WCC, fordítás: Horváth-Bolla Zsuzsanna) 

 

 
 

 
 

Ismeretlen szerző 

 

A pünkösd jő, de meg nem érti titkát 

a szív, amelyben még az Úr nem él; 

Itt a tavasz, bimbófejük kinyitják 

a kis virágok, zöldül a levél. 

Mit ér, ha a természet újra éled, 

a föld örül, madárka énekel, 

de a szívünkben még az égi Lélek 

élet tavaszát nem költhette fel? 

 

Ha szívünket a Lélek át nem hatja, 

hervadt virág csak minden ünnepünk, 

Hiába volt a szent karácsony napja, 

a húsvét fénye föllángolt s letűnt. 

Az Úr csak egyszer járt itt lenn a földön, 

értünk csak egyszer halt kereszthalált. 

De kell, hogy pünkösd újra s újra jöjjön, 

mert életet csak Isten Lelke ád. 

 

 
 

 

 

   Pünkösdhétfőn 10 órakor tartunk istentiszteletet úrvacsorával 

   Bibliaóra – szerdán 10 órakor. 

   Baba-mama kör – Anettel, szerda 10 óra.  

   Konfirmációi előkészítő – csütörtök 15 óra.  

    Temetés – pénteken, Csongrádon. 

    Keresztelés - szombaton 11 órakor.   



 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

Kérünk, add szentlelkedet szívünkbe igéd által, hogy vezessen minket akaratod szerint,  

erősítsen a kísértések között, megtartson igazságodban a tévedésekkel szemben, hogy megálljunk a hitben, 

növekedjünk a szeretetben, és örök üdvösségre juthassunk, az Úr Jézus Krisztus Által. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – ünnepi istentiszteleti imádságok) 

 

 

 


