
 
 

 
  

  

 
(Fil 4,5b) 

 
 Itt a piros, miért is piros? Pünkösd a Szentlélek kitöltésének ünnepe! Az ünnep egyházi, liturgiai színe a 

piros, mivel a Szentlélek kettős tüzes lángnyelvek formájában jelent meg. Érdekes művészeti megjelenítése az 

ünnepnek, amikor a tanítványok fejére kettős lángot rajzoltak.  

 Nem tudjuk, hogyan néz ki az Isten, bár segít a teremtés leírása, 

miszerint a saját képére teremtett bennünket. Ezért van némi sejtelmünk. 

De mi van a Szentlélekkel? Hogyan néz ki? Észreveszem-e a másik 

tekintetében, szeme csillogásában? Jó kérdés! 

 Jézus felment a mennybe, vissza, haza. Teljesítette feladatát. 

Életében és munkájában láthatóvá vált az Isten, váltsághalálában a 

megmagyarázhatatlan Szeretete. A tanítványok negyven napig élhettek a 

felismerés bizonyosságában, de tíz napig ismét egyedül voltak. Emberek 

voltak és féltek. Rettegtek a bizonytalanságban, nem értették a 

Szentlélek ígéretét. Jézus szájából olyan jól hangzott, amikor beszélt a 

Pártfogó a Szentlélek elküldéséről, viszont egy szót sem szólt arról, hogy 

mire is számítsanak. 

 Gyakran érezzük, azt hogy az idő ólomlábakon jár, ezt élhették 

meg a tanítványok is. Eljött az ötvenedik nap, és ahogyan a Feltámadott 

előtt nem volt fizikai akadály és megjelent a tanítványok életterének 

közepén, hasonlóképpen jött el a Szentlélek is. A bezárkózott és rettegő 

tanítványokra szállt rá, és megtörtént a csoda. Kinyitották a bezárt ajtót, és kiléptek az addig félelmetesnek vélt 

külvilágba, és egyből azt tették, ami a kötelességükké vált, és azóta is kötelessége a Szentlélek által élő 

hívőknek, bizonyságot tenni Jézus Krisztusról. A csoda nem maradt el, háromezren keresztelkedtek meg. A 

jelenlevő minden náció a maga nyelvén hallotta őket beszélni! Eggyé váltak a Szentlélek által. Ezt a csodát 

élhetik meg az Anyaszentegyház tagjai a bibliafordítás és nyomtatás kora óta.  

 A világon számon tartott 6900 nyelv közül eddig 2454 nyelvre fordították le a Bibliának legalább egy 

könyvét. A teljes Biblia 438 nyelven olvasható. Az Újszövetséget további 1168 nyelvre fordították le. A 

protestáns bibliatársaságok jelenleg 600 új fordításon dolgoznak. A 20. század egyre gyorsuló változásai 

teljesen új körülményeket teremtettek lelki szükségleteink terén is, és ennek nyomán világszerte 

tapasztalhatunk egy soha eddig nem látott éhséget újabb és újabb fordítások elkészítésére.  Évente körülbelül 20 

millió Bibliát nyomtatnak, a legtöbbet nyomtatott és olvasott könyv, bár ez utóbbi megállapításban kételkedem, 

mivel az, aki olvassa, annak az élete megváltozik. Miért nem látható a változás? Biztos vagyok abban, kedves 

olvasó, hogy a te polcodon is van otthon legalább egy példány. Gondoltál-e arra, hogy az élet legnagyobb 

kincsének a birtokosa vagy? Nyisd ki gyorsan, és keresd ki a Jn 3,16-ot! Igazam van? Isten szeretete a tied is! 

 Pünkösd ünnepén változtassunk szokásainkon, ne birtokosai legyünk Bibliánknak, hanem tartalmának 

megosztói, azaz bizonyságtevői. A csodák ekkor kezdődnek. Valószínű, hogy nem lesz annyira látványos, mint 

az első pünkösdkor, de sok kis csoda is képes megváltoztatni a körülöttünk élők életét. 

Jakab Béla 



 
 

Füle Lajos 

 

Pünkösd… Fényedben élek, 

teremtő égi Lélek, 

erőd gerjeszti lelkem, 

Felfogni szent csodádat 

nem tudhatom, de áldlak 

megújult életemmel. 

Az Ige, mint zsarátnok, 

hűlő szívemben lángot 

lobbantott, hála érte! 

Követségében járok, 

ahogy a tanítványok, 

rajtam a Krisztus vére! 

Dicsőítsd Őt ma bennem, 

Ki nem vetett el engem, 

illesse hála, hála, 

Ki, érte mit se várván 

megváltott vére árán 

Istennek és Atyának. 

 

 

 

 
 

 Az egyházmegyei jelölőbizottság – tagjai: Mihályi Zoltán, Homoki Olga, Ittzés András, Keczkó Pál – a 
május 17-én megtartott ülésén az egyházközségektől a második fordulóra beérkezett szavazatok alapján 
megállapította, hogy Hokker Zsolt 9, Keczkó Pál 11 szavazatot kapott. 

 A bizottság megállapította, hogy az esperesválasztás eredményes volt, a Budai Egyházmegye 

egyházközségei KKEECCZZKKÓÓ  PPÁÁLLTT választották meg esperesnek. 

 A bizottság Isten áldását kérte az új Egyházmegyei Elnökség munkájára. 

 

 
 

 
 

    – a hétfői gyülekezeti hittan az ünnepnap miatt elmarad. 

                                 – iskolai: az órarendek szerint. 



   – szerda, 10 óra. 

   – 10 órakor, úrvacsorával. 
  – május 27, 10 óra, úrvacsorával. 

 – június 10, 10 óra. 

  
   – óvodástól 12 éves korig: június 18-22. Részvételi díj 1000 Ft,  

   adományokat szívesen fogadunk. 

   – konfirmandus kortól 18 éves korig:  június 25-29. Részvételi díj 2000 Ft,  

   adományokat  szívesen fogadunk. 

  – konfirmandus korcsoportnak: július 25-29.  

   Heti jegy 7500 Ft + útiköltség. A szállást és étkezést a Ne Aggódj Alapítvány biztosítja. 

Jelentkezni június 1-ig a 06-20-8242989 számon 

és a bela.jakab@lutheran.hu címen lehet. 

 

 

 

 

 


 

 

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) 



 

 
 


