
 
 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a 

helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az 

egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, 

és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken 

kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” 

                                                                                                                                                    (ApCsel 2,1-4) 

 

 

„Keresztény az, aki Krisztust követi. És aki Krisztust követi, annak életébe a Szentlélek kiárad, 

és annak élete nem saját élete lesz immár, hanem Isten élete és Isten rendje elevenedik meg 

őbenne. Ez a Pünkösd végső értelme és betetőzése.”   

                                                                                                         Mézes Zsolt László evangélikus lelkész 



 

 

 
(1Kir 8,39) 

Pünkösd ünnepéhez hozzátartozik az ismeret. Nagyon érdekes, hogy a keresztyénségre a 

legnagyobb veszélyt az ismeretet, a gnózist hirdető tévtanitás jelentette. Ettől eltekintve, mégis nagy 

a jelentősége az ismeretnek. Napi életünket is meghatározza, sőt befolyásolja a másik ember, a 

felebarát ismerete. Lakva ismerjük meg a másikat – hangzik a nagy igazság. Együtt élve a másikkal 

erősödhetünk meg abban, hogy milyennek ismertük meg. Nagy meglepetés számomra, amikor több 

évnyi „próbaházasság” után a részletesen megtervezett házasságkötés nem képes megtartani a 

kapcsolatot. Miért is? Talán azért, mert valójában azt látták meg a másik félben, amit látni szerettek 

volna, nem pedig a valóságot.  

Amikor azt olvassuk, hogy Isten ismer bennünket, akkor biztosak lehetünk abban, hogy neki 

nincs rólunk idealizált képe. Ő tudja, hogy kik vagyunk. Nem rejthetünk el semmit előtte. Ez engem 

is gyakran megijeszt. Ismeri rejtett gondolatainkat, gyengeségeinket és erősségeinket egyaránt. 

Akaratlanul a Lúdas Matyi szórakoztató újság egyik rajza jut az eszembe. Egy hölgy elmegy 

röntgent készíttetni. Megtörténik a felvétel, amit az orvos megmutat a páciensnek. A csontvázkép 

láttán mondja az orvos, asszonyom, ennél többet még senki sem látott Önből. 

Jézust ezért küldi el Isten, hogy a csontváz-embert felöltöztesse életet jelentő reménnyel. 

Isten tudja, hogy az oly sok jó tulajdonsággal megáldott teremtménye beavatkozása nélkül elveszett 

ember. A megmentés csodája sem mindennapi, egy ember képében érkezik a mentőakció, amit mi 

már megváltásként ismerünk. 

Jézus feltámadása utáni megjelenéseiben válnak láthatóvá az Atya művének első eredményei. 

A tanítványok és a megjelenéseikor jelenlevők szíve egy emberileg megmagyarázhatatlan 

változáson megy keresztül. Ennek a csúcspontja a mennybemenetel, ami egyben a visszaesés nagy 

veszélye is. Ebbe a veszélybe érkezik meg a Szentlélek pünkösdkor, és fejezi be az Atya tervét. 

Vége a gyávaságnak, önzésnek és árulásnak. A tanítványokból lett apostolok az életüket készek 

áldozni az evangélium terjesztéséért. 

Pünkösd csodája abban áll, hogy bár az Atya akarata beteljesült, mégsem egy befejezett 

folyamatról beszélünk, hanem egy állandó megújulóról. A Szentlélek – a megszentelés munkáját 

végezve – megújulást nyújt a Krisztus szolgálatában élők számára. Így történhetnek csodálatos 

ébredések szórvány helyzetben, falvakon, metropoliszban és távoli földrészeken egyaránt. 

Ezen a különleges ünnepen, amikor nehezen tudjuk megfogalmazni a Szentlélek jelenlétét és 

munkáját, gondoljunk arra, hogy Isten ismeri a szívünket. Törekedjünk arra, hogy a szívünk rejtett 

gondolatai legyenek kincses barlangjaink, amit kérésünkre Isten újra és újra megtölt szeretetének 

ajándékaival.   

Jöjj teremtő Szentlélek! Veni Creator Spiritus! 

Jakab Béla parókus lelkész 

 

 

 

Franz Werfel:  

 
(részlet) 

Jöjj, Lélek, jöjj el, Alkotónk,  

hogy formánk márványát föloldd,  

s a forrást, hol létünk fakad,  

ne rejtsék többé vak falak,  

de együtt s fölfelé repesve  

omoljunk mint a lángok egybe. 
 



 

 

 

 

 

 
Május 31 – Pünkösd ünnepe 

 

„Fogantatott Szentlélektől, s az ige testté lett. 
Az úrvacsorában a Szentlélek csodája által az ige testté lesz, 

és kóstolhatjuk, ízlelhetjük Isten szeretetét.” 

Hafenscher Károly 

 

 

Örömmel tájékoztatjuk Testvéreinket – ahogyan azt vezető hírként is közöltük –, 
hogy Pünkösd utáni első vasárnapon, június 7-én, Szentháromság ünnepén – az alábbiakban 

közölt Védekezési Szabályzatban megfogalmazottak betartását kérve – megnyitjuk 
templomunkat, és már imaközösségben élhetjük át Isten igéje által kapott lelki táplálékot, 
feltöltődést és megerősödést. Akik érthető óvatossággal még nem látogatják meg 

istentiszteleteinket, azoknak továbbra is rendelkezésükre áll az istentisztelet honlapunkon 
– obudev.hu – történő megtekintése. 

                                                                                             Egyházközség Elnöksége 

 
 

 

 

A Püspöki Tanács javaslatát figyelembe véve, valamint a presbitérium tagjainak 
véleményét kikérve, első alkalommal Szentháromság vasárnapján, azaz június 7-én 
tartunk nyilvános templomi istentiszteletet a megszokott időpontban, amelyet előzetesen a 
gyülekezet honlapján, a facebook és más nyilvános felületen többször hirdetünk. 

Az istentiszteleten az alábbi elővigyázatossági szabályokat írjuk elő, 
és azok betartását   kérjük mindenkitől: 

 

1. 

2. 

 
3. 

4. 

 
5. 
6. 

7. 

 
8. 

 

A templom ajtóinak az istentisztelet alatt is nyitva kell lenniük. 

A bejárati ajtónál kézfertőtlenítőt kell elhelyezni, ennek használata a 
belépés előtt kötelező. 

Csak a szalaggal jelölt padokban lehet helyet foglalni. 

Csak az egy háztartásban élők üljenek egymás mellé, és a többiektől 1,5 
méter távolságot kell tartaniuk. 

Kötelező a szájmaszk vagy sál viselése, és ajánlott a kesztyű használata. 

Nem tartunk gyermekalkalmakat. 

Rövidített liturgiát alkalmazunk és két éneket énekelünk, amit kivetítünk. 
Csak a saját énekeskönyv használata engedélyezett. 

Úrvacsorai felhívás. A lelkész fertőtlenített kézzel osztja egyenként az 
ostyát, amit kézbe helyez (annak érintése nélkül). Közös kelyhet csak a 
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12. 

szereztetéshez használja. A kihelyezett kis kelyhek használatával veheti 
mindenki magához a szentséget. A kijelölt útvonalon kell megközelíteni és 
távozni az oltár elől, betartva a kötelező távolságot. 

Perselyadományok elhelyezése a kijáratnál található dobozokba a szokott 
módon történik. 

A Védekezési Szabályzat kivonatát, mely a résztvevőkre vonatkozó 
legfontosabb előírásokat tartalmazza – szájmaszk viselése, távolságtartás, 
úrvacsoravétel rendje, kézfertőtlenítés – nagy betűkkel nyomtatva minden 
bejárati ajtónál ki kell helyezni. 

Az istentiszteletről való távozáskor is be kell tartani a kötelező 
távolságtartást, és bármennyire nehéz is, mellőzni kell az érintkezést. 

Az egyházfi és a felkért presbiterek lesznek mindenki segítségére a 
szabályok betartásában, és az istentisztelet méltó megtartásában. 
 
Budapest, 2020.05.20.                                         Egyházközség Elnöksége 
 
 

 

hogy az egyházfenntartói járulékot, a persenypénzt és az adományt 

– akinek módja van rá – 

a templomnyitásunk után is egyházközségünk 

                                    
Köszönettel: Egyházközség Elnöksége 

 

 
 

 
 

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. 



 

 
 

 
 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a Nemzeti Összetartozás Napján, a trianoni 
békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján, június 4-én 17 órakor megemlékezést tart 
Csillaghegyen az Országzászlónál. A felkértek között emlékezik Jakab Béla lelkészünk is.  
 

 

 

 

 
Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám, 

Égi lángod járja át szívem és a szám! 
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! 

Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám! 
(EÉ 244,1) 

 

 
 

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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