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Pünkösdi hírlevél – 2018. 
 
 

 „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. (…) Akik pedig hittek a 
beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a 
napon mintegy háromezer lélek csatlakozott 
hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az 
apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér 
megtörésében és az imádkozásban. Félelem 
támadt minden lélekben, és az apostolok által 
sok csoda és jel történt.” (ApCsel 2, 1-4. 41-43.) 
 

 
ÜZENET 
Az idézetben a pünkösdi történet elejét és végét látjuk. Kezdjük a végén: „…az apostolok által sok csoda és jel 
történt.” Sokunkban ott van még valahol a mélyben eltemetve a vágy: de jó lenne csodákat és jeleket látni! 
Gyermekkorunkban még hittünk bennük. Szinte természetes módon. Meg sem kérdőjeleződött számunkra, 
hogy lehetségesek a csodák és jelek. Aztán, ahogy minél nagyobbra nőtünk, annál mélyebre süllyedt 
bennünk a csodavárás. A felnőttek világában megtanultuk, hogy nincs helye a csodáknak. Annyira nincs, 
hogy szót sem érdemelnek. Nem csak megtanultuk, hanem hozzá is szoktunk ehhez. Már nem is hisszük, 
hogy vannak, lehetnek. Nem számolunk velük. Vagy inkább: leszámoltunk velük. De néha felsejlik bennünk, 
talán egy-egy nagyon nehéz, reménytelen helyzetben: itt már csak a csoda segíthet. De jó lenne csodát látni, 
de jó lenne, ha csodák és jelek történnének! De nem történnek. Nem történnek? 
 
Most ugorjunk a történet elejére. A csodáknak megvan a maguk előzménye. Nem a semmiből állnak elő. A 
pünkösdi történet sem mindjárt a csodákkal és jelekkel kezdődik. Annyira nem, hogy csak a történet végén 
olvasunk róluk. Csak azután, miután a csodák és jelek előzménye megvolt. De mi az? Erről így olvasunk: 
„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen…” Ez az előzmény: a 
pünkösd, vagyis az, hogy Isten jelenléte eljön, közel jön, olyan közel, hogy kézzelfoghatóvá válik, olyan 
közel, hogy érezzük a bőrünkön, olyan közel, hogy belélegezzük, és átjár, mint a testünkben szétáradó 
éltető levegő… Lélegzés, Lélekzés. A csoda előzménye maga Isten, Isten szentlelkes jelenléte. Az Ő jelenléte 
teremti a csodát. 
 
Ez az előzmény isteni része. Ám van emberi rész is, ami rajtunk múlik. Ez pedig a mi jelenlétünk. Általában 
csak az isteni részre szoktunk figyelni. Isten jelenlétére. Mégpedig így: hol van Isten? Ebben a bajban, 
tragédiában hol van Isten? Firtatjuk a jelenlétét. Követeljük, és ha nem tapasztaljuk, számon kérjük. És a mi 
részünkkel mi a helyzet? Isten ma is megjelenik sokszor, sokféleképpen. Hol vagyunk, amikor Ő ott van? 
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Megjelenik a gyülekezetben, azok körében akik az Ő nevében vannak együtt. „…Mindnyájan együtt voltak 
ugyanazon a helyen…”  Ő ott van. Hadd tegyem egészen személyessé: És te ott vagy? 
 
Elgondolkodtam azon, ahogyan kezdődik a pünkösd története: „amikor pedig eljött a pünkösd napja…” Az nem 
volt kérdés, hogy eljön a pünkösd napja. Előre szóltak róla a próféták, előre kijelentette Jézus. Így kellett 
lennie Isten akaratából. Ezért eljött a pünkösd napja. És vele a csodák és jelek. A kérdés csak az volt, hogy 
mikor? Amikor együtt voltak a benne hívők az Ő nevében, és várták, hogy eljöjjön. 
 
Ma is eljön a pünkösd napja. Ma jellemzően nem az északi, hanem a déli féltekén. Rengetegszer 
megtörténik, latin-amerikai, ázsiai, afrikai országokban, indiai, kínai tartományokban, hogy Isten eljön, 
szentlelkes jelenléte ott van, és ott vannak azok is, akik Benne hisznek, és Őt várják. Együtt van az emberi és 
az isteni rész: és ebből mindig csodák születnek! Utána lehet járni, meg lehet nézni azokat a beszámolókat, 
tudósításokat, amik az előbb idézett helyekről érkeznek nap mint nap. Gyógyulások, szabadulások, 
megújulások. Csodák, jelek. Vannak. Mindenhol, ahol az Ő nevében együtt vannak. A kérdés, hogy te ott 
vagy-e, ahol a csoda születik? Áldjon meg Isten, hogy szembenézz ezzel a kérdéssel, és jó választ adj rá. 
Ámen. 
 
 
MAI IGE 
Minden borítékba elhelyeztünk egy Mai Ige című keresztyén kiadványt, ami negyedévente jelenik meg, és 
amit felekezeti hovatartozástól függetlenül sok keresztyén és nem keresztyén ember szívesen olvas. Igen, 
mert Isten igéjét, örök üzenetét mai, közérthető nyelven, mai példákkal tolmácsolja. Ez is a pünkösdi 
csodához tartozik: a nyelvcsoda. Mindenki a maga nyelvén hallotta az apostolok igehirdetését, mindenki 
pontosan értette, amiről szóltak. Ez a célja ennek a kiadványnak is. Ezért jó szívvel ajánlom, és kívánom, 
minél több egyház-és gyülekezeti tagunkat segítsen hozzá ahhoz, hogy átélje Isten szentlelkes jelenlétét!  
 
 
ALKALMAINK 
Heti rendszerességű: 

• Gyülekezeti istentisztelet | vasárnap 10:00 | templom 
• Gyermek-istentisztelet | vasárnap 10:00 | gyülekezeti terem 
• Gyülekezeti est | péntek 18:00 | klubszoba / pergola 

 
Ünnepi alkalmak: 

• Máj. 13. „Váróvasárnap” 10:00 | templom | Istentisztelet legátus szolgálatával 
• Máj. 20. Pünkösdvasárnap 10:00 | templom | Úrvacsorás istentisztelet – konfirmációval 

 
 
TÁMOGATÁS 
Tovább folytatjuk közösségi épületeink és tereink felújítását, valamint a növények telepítését. Aki teheti, és 
szívesen teszi, kérjük támogassa ezeket a munkákat. Előre is köszönjük! Gyülekezetünk számlaszáma: 
72900068-10007187 
 
Igazi, áldott és áldó pünkösdöt kívánva, a presbitérium nevében is: 
 
Szentkirályszabadja, 2018. május 08. 
 

Szűcs László 
lelkipásztor 


