
 

 

 
 

 

 
 

Simon Péter így felelt:  

 
 (Mt 16,16) 

 

         A zajzoni látogatásunk alkalmával lehetőségünk volt sokat sétálni. Egész nap a levegőn voltunk, 

hegyek és fenyvesek vettek körül, védelmeztek bennünket. Jó volt érezni azt a biztonságot. Elszoktunk 

a tiszta levegőtől, sőt, kevesen nőttek fel rajta. Kiszabadulva a természet eme egészséges szépségébe, 

habzsoltuk az ózondús levegőt. Érezhetően nagy volt a különbség az autóbusz mesterséges klímájába 

visszaülni. Az új autóbuszoknak ugyanis nincsenek nyitható ablakai, csak a mesterségesen áramoltatott 

levegő „élteti” az utasokat. 

        Az első pünkösd ismertető jelei a szélrohamhoz hasonló zúgás és a tüzes lángnyelvek. Szél és tűz. 

Vihar előtt a szél ereje a legmagasabb fát is képes meghajlítani, ha kell roppanásig. A hatalmas vihar 

erejű szél nagy károkat is képes okozni, de van egy egyszerű és jó tulajdonsága. Elfújja az áporodott, 

elhasználódott levegőt, és jöhet utána az üdítő „ájer” (népiesen a levegő). Templomainkat nehezen 

tudjuk szellőztetni, sajnos keveset használjuk, ritkán nyitjuk ki az ajtót és ablakait. A templomnak is 

megvan a maga illata, hasonlóan a könyvtáréhoz. Van, aki szereti, és van, aki nem. Jelenthet ez patinát, 

vagy egyszerűen csak a szellőzés mellőzését. Az „új ember” szereti látogatni a múzeumokat, de nem 

szívesen élne benne. 

       Pünkösdkor hívjuk segítségül Isten Szentlelkét, hogy hozzon új, éltető, megújuló levegőt a 

gyülekezetekbe, hogy az Ige tisztán szóljon. Ott ahol a Lélek munkálkodik, történnek a csodák, a 

találkozás és a felismerés csodái. Péter felismerése is egy ilyen csoda, nem emberi felismerésé, hanem 

az Isten kijelentéséé. Kinek mondanak engem? – fogalmazhatjuk át Jézus kérdését. Mindenkinek van 

Jézusról valamilyen ismerete. A tanítványok felsorolásából is kiderül, hogy az emberek nem egy 

egyszerű kuruzslónak, csodatevőnek tekintették, hanem az Ószövetség ikonikus alakjait vélték 

felismerni benne. Illésnek, Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának tartották. De Jézus irányított 



kérdése: „… ti kinek mondtok engem?” – teszi mindenkor, mindenki számára aktuálissá a vele való 

kapcsolatot. Ettől függ az életünk itt a földön és a mennyekben egyaránt. Pünkösdkor ehhez kell 

segítséget kérnünk, hogy megerősödjünk hitünkben. Ki más lehetne Ő számunkra, mint az élő Isten 

Fia?! Aki megkapja ezt a felismerést, az feladatot is kap, és erőt is a feladat elvégzéséhez. Rajtunk nem 

egyház fog épülni, hanem mi leszünk az egyház Urának, Jézus Krisztusnak a bizonyságtevői, és ez 

által a munkatársai. Nem biztos, hogy háromezren fognak megkeresztelkedni szolgálatunk hatására, de 

reméljük, hogy a ránk bízottak életét meg tudjuk majd menteni a Lélek éltető ereje által.  

Krisztus, ki híveidnek Küldtél mennyből Szentlelket, 

Kiket Atyád tebenned Választott és eljegyzett, 

Öntsd ki Lelked reánk is, Buzgón könyörgünk néked, 

Hogy általa igédben Ismerhessünk, meg téged! (EÉ 233,2) 

Jakab Béla 
 

 

 

 

       

      Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból 

    a reformáció 500. évfordulójára 

      Válogatta és szerkesztette dr. Reuss András 

 

 
 

Sem te, sem én soha semmit nem tudhatnánk Krisztusról, nem is hihetnénk 

benne. Urunkká sem lehetne, ha a Szentlélek az evangélium hirdetésével 

fel nem kínálná, és szívünkbe nem adná. A cselekedet megtörtént és 

elvégeztetett, mert Krisztus megvette és megszerezte számunkra a kincset szenvedésével, halálával, 

feltámadásával. De ha ez a cselekedet rejtve maradna, úgy hogy senki nem tud róla, akkor hiábavaló 

volna és kárba veszne.  Hogy azonban ez a kincs ne maradjon elásva, hanem kamatozzék és hasznát 

vegyék, Isten kibocsátotta és hirdetteti az igét, és a Szentlelket adja benne, hogy helybe hozza és ránk 

ruházza ezt a kincset, a megváltást. 

Nagy káté, 1529 (Konkordia Könyv 1957, 2:155-156; Prőhle 1983, 200., 

 ford.: Pröhle Károly) 

 

A Szentlélek teljes buzgósággal arra törekszik, hogy elvonja az embert a valóságnak indulataink szerint 

való értékelésétől. Ahol ez sikerült neki, ott a dolgok már aligha ártanak. Figyelmünknek ez az 

elterelése legfőképpen az ige által történik. Így gondolkodásunk átterelődik a bennünket pillanatnyilag 

érintő dolgokról, ami vagy távol van, vagy ha jelen van, nem érint. Azért – teljes joggal – nincs 

semmiben vigasztalásunk, csak a Szentírásban, amely rátereli figyelmünket a rossz napokban a jónak 

szemlélésére, amely vagy megvan vagy meglesz, a  jó napokban viszont a rosszról való 

megemlékezésre. 
Tizenegy vigasztaló kép megfáradtaknak és megterhelteknek. 1519 

 (Luther Válogatott Művei 5:167., ford.: Virág Jenő) 

 

 



 

 

Reviczky Gyula 

  

Piros pünkösd öltözik sugárba, 

Mosolyogva száll le a világra. 

Nyomában kél édes rózsa-illat, 

Fényözön hull, a szívek megnyílnak. 

 

Hogy először tűnt fel a világnak: 

Tüzes nyelvek alakjába' támadt. 

Megoldotta apostolok nyelvét, 

Hirdeté a győzedelmes eszmét. 

 

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed' 

Ma is minden bánkódó szívének, 

Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba': 

Világító sugaradat áldja. 

 

Habozóknak oldjad meg a nyelvét, 

Világosítsd hittel föl az elmét. 

Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, 

Diadallal az egész világon! 

 

Piros pünkösd, szállj le a világra, 

Taníts meg új nyelvre, új imára. 

Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, 

Szeretetnek sugara, Szentlélek! 
 

 

 

 

 

 
 
  Pünkösdhétfőn 10 órakor tartunk istentiszteletet, úrvacsorával. 

 A szerdai bibliaóra záró alkalma június 7-én Vincze Tamáséknál lesz, 

  találkozás a hivatal előtt fél tízkor. 

  Június 10-én, szombaton 11 órakor szlovén-magyar istentisztelet lesz a templomunkban, a     

       szervezők számítanak gyülekezetünk jelenlétére is. 

  Tanévzáró családi istentiszteletet tartunk június 18-án, grillezéssel. Megtekinthetjük  

              a zajzoni képes beszámolót is. 

  Napközis tábor június 26-30. 
 

 
 

 



 

 

Légy áldott, hogy eljöttél és munkálkodol ebben a világban. 

Te építed az egyházat. Az apostolok általad szóltak és cselekedtek.  

Ahol hangzik az ige, általad hangzik.  

Te ébresztesz hitet, te hívod és gyűjtőd a híveket Jézushoz.  

Szentlélek Isten, jöjj hozzánk is, és nyisd meg szemünket, fülünket, világosítsd értelmünket.  

Teremts bennünk új életet, hadd legyünk általad az emberek között a vigasztalás,  

a békesség és az öröm áldott munkásai. Jöjj, Szentlélek Isten!  

Ámen. 
                                                                                                           (Evangélikus Liturgia – imádságok) 

 

 

    


