
 

 

 
 

 

 

 
 

(Jn 16,8) 

 
 Pünkösd van! Pünkösdi királyság, azaz egy nap a világ? Gyakran érzem, hogy nem értjük 

ennek az ünnepnek a lényegét, az üzenetet. Az első pünkösdkör teljesedett be mindaz, amit Isten 

előre megjövendölt. A tanítványok és Jézus áldozatot vállaló 

követői nem maradtak magukra. Ő visszament az őt megillető 

mennyei trónusra, hogy közbenjárója legyen az Atyát kereső, a 

hozzá fohászkodók létszámban állandóan változó seregnek. A 

Pártfogónak, a Szentléleknek egy nagyon hangzatos neve és jelzője 

előre mutat, arra, hogy mi is lesz a földön élők közötti feladata. 

Pártolni az elesetteket, a gyöngéket, az üldözötteket, és a 

felsorolásnak se vége se hossza.  

 Ő jött el az első pünkösdkor, a gyáva tanítványokat 

hithősökké változtatja, akik apostolokká válnak, és akik 

többségükben életüket is adják Krisztus országának terjesztéséért. 

Ezt az ünnepet nevezzük az egyház születésnapjának. Ismerem a 

szokást, miszerint születésnapra szokás hívni vendégeket. És aki 

tudja, hogy a másiknak születésnapja van, az mindent elkövet, hogy köszöntse az ünnepeltet. A 

pünkösdöt megélő kereszténységnek, ünneplő sereggé kellene válnia.  

 Nagy kérdés, hogy akarjuk-e a Pártfogó érkezését? Mennyire érezzük fontosnak az óbudai 

evangélikusok – és egyáltalán az evangélikusság – számára az Ő jelenlétét? Nem a lelkész és nem a 

presbitérium élteti a gyülekezetet, és nem is a jól átgondolt és megszerkesztett terveink, hanem az Ő 

életet adó ténykedése. 

 Szemléletesen ezt az ünnepet a szél zúgásához szokták hasonlítani, amelyet naponta érzünk 

lakásunk szellőztetése alkalmával. Beáramlik a friss levegő, és teljesen megváltozik az életterünk. 

 Ezt az új és éltető levegő utáni vágyunkat kellene megélnünk ezen az ünnepen. Érte kellene 

imádkozni, vagy inkább esedezni. Áradjon be templomunk ajtaján, zúgjon át a felszentelt épületen, 

és fújja ki a sekrestyén keresztül az avítt, dohos levegőt. 



 Ha földi istentiszteleteink a Szentlélek, a Pártfogó nélküliek lennének, akkor az emberi tettektől 

várnánk az eredményeket. Ellenben ahol a Lélek terjed, jelen van, ott történnek csodák, és itt az embernek 

nincs se szerepe, se érdeme. A dadogó és nehezen érthető prédikáció eljut a szívekig, és sokan erősödnek 

vagy térnek meg általa. A halódó közösségek erőre kapnak, új célok és vágyak fogalmazódnak meg. Új 

gyülekezetek alakulnak, és templomok épülnek. 

 Érted és érzed azt kedves Olvasó, hogy a mai nap nem csak ünnep, hanem az Ünnep?! A 

színről-színre látás ünnepe, amikor nem lehet elrejteni az igazságot és a bűnt, amikor az ítélettől 

nem rettegünk többé, hanem tudatosodik bennünk, hogy azon a bizonyos napon lesz a Vele való 

találkozás órája. Az élet ünnepe, Isten ajándéka! 

Jakab Béla parókus lelkész 
 

   

 

 
Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan 

zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, 

ahol ültek.Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek 

mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, 

úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, 

az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a 

megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek.
 
Nagy meglepetésükben 

csodálkozva kérdezgették: „Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket 

mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, 

Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli 

részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a 

mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.” Csodálkoztak, és ezt kérdezgették egymástól: „Mi lehet 

ez?” Mások gúnyosan megjegyezték: „Teleitták magukat édes borral.” (ApCsel 2,1-13) 

 

Péter apostol megmagyarázta az ott levőknek, hogy most teljesedett be, amit Jóel így prófétált: „A 

végső napokban – mondja Isten – kiárasztok Lelkemből minden testre. Fiaitok és lányaitok 

prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak. Még szolgáimra és 

szolgálóimra is kiárasztom Lelkemet ezekben a napokban, és prófétálni fognak.” (ApCsel 2:17-

18) 

 
E szavak szíven találták őket. Megkérdezték Pétert és a többi apostolt: „Mit tegyünk hát, emberek, 

testvérek?”
 
„Térjetek meg – felelte Péter –, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus 

nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert az ígéret nektek és 

fiaitoknak szól, meg azoknak, akiket – bár távol vannak – meghívott a mi Urunk, Istenünk.” Még 

más egyéb szavakkal is bizonyította ezt, és buzdította őket: „Meneküljetek ki ebből a romlott 

nemzedékből!” Akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer lélek 

megtért. (ApCsel 2,37-41)  

      



 
 

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. 

Ismeretlen szerző 

 

 
 

 

 

 

 

 
 Tanévzáró családi istentisztelet – június 16., 10 óra. 

 Koncertek a templomunkban 

  Óbudai Kamarakórus koncertje – jún. 15., 19 óra. 

  Pintér Béla keresztény könnyűzenei koncertje – jún. 16., 16 óra. 

 

 
 



 

 
 

  a parókia épületeiben 

Jelentkezés: obudev@gmail.com, vagy +36-20-8242989 

 
 

                 
 
 

 


 
 

Áraszd mindnyájunkra Szentlelkedet,  

hogy készségessé tegye szívünket a neked való engedelmességre,  

megtartson a hozzád való hűségben, és bátorságot adjon arra, hogy  

a hitünket minden körülmények között meg merjük vallani,  

az Úr Jézus Krisztus által,  

aki Veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.  

Ámen. 
(Evangélikus liturgia – könyörgő imádságok) 
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