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Református templom Péder – XIII. század

Ima:
Dicsérünk Urunk, hogy megadtad számunkra ezt az
időt, amikor újra együtt lehetünk a te templomodban.
Köszönjük, hogy ez most azért is lehetséges, mert
elvonulóban van a járvány, ami mindeddig otthonainkban
tartott bennünket. Te látod szívünket, hogy mennyire
vágyakoztunk már a közösségben is megtapasztalni a te
jelenlétedet. És köszönjük azt is, hogy védelmezed az

időseket, akik ma még nem jöttek közénk. Köszönjük, hogy
eljuttathatjuk számukra a te szavaidat, és kérünk, hogy
szólj és érj el egészen a szívünkig ma is. Csöndesítsd el
a lelkünket, add, hogy rád figyeljünk, és erőt merítsünk a te
jelenlétedből. Köszönjük, hogy te így jössz közénk, erőddel
és áldásoddal, hála legyen neked. Kérünk, formálj ma is
a magad szándéka szerint a Szentlélek ereje által. Ámen.
Ige: Máté 24 37-44
Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia
eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az
özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez
mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a
b bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az
özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az
Emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a
mezőn: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, két
asszony őröl a kézimalommal: az egyik felvétetik, a
másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem
tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok! Azt
pedig jegyezzétek meg: ha tudná a ház ura, hogy
melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana, és nem
hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen,
mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben
nem is gondoljátok!”
Keresztyén testvérek az Úr Jézus Krisztusban!
A mai vasárnapon kétszeres ünnepünk van. Egy hete
kaptunk engedélyt arra, hogy a jelenlegi járványos
helyzetben megnyissuk a templomokat, és újra együtt, egy
közösségben dicsőítsük a mi Urunkat. Vártuk már ezt a
közösséget, sokunknak hiányzott a templom, annál is

inkább, mivel a mi templomunk hosszabb ideje volt zárva,
mint másutt, még a múlt évi felújítások miatt. S bizony,
amikor a tető-felújításokat elkezdtük, nem gondoltuk, hogy
csak május közepén tudunk majd visszatérni a templomba,
ahol Isten jelenlétét igazán ünnepelni tudjuk.
Sok helyen a gyülekezetek tagjai nehezen fogadták
ezeket a korlátozásokat, hisz ahol mély hitéletet élnek, sok
kritika hangzott el a templomok bezárása miatt, de nagyon
fontos dolog, hogy ilyen esetekben mindig az egyházi
felsőbbség döntését kell figyelembe venni. Minden
körülmény között biztosítani kell az istentiszteletet, az
úrvacsorát, a református hívőknek pedig ezekben minden
körülmények között, még ilyen járvány idején is részt kell
venniük. Ez nagyon fontos feltétele a református gyülekezet
létének, a hitben járásnak és annak a Krisztus
visszajövetelére való felkészülésnek, amelyről a mai
evangéliumban is olvashatunk. S nem csupán készülni kell
folyamatosan, mert azt a végtelenségig el lehet odázni,
hanem az Ige szerint készen kell lenni. Fontos, hogy
mindenki hallja, és meghallja ezt, hogy mindenki tisztában
legyen azzal, hogy mivel jár a felkészületlen állapot.
Az Úr a kegyelem Igéit és útját mindenkivel meg
akarja ismertetni, mindenkit újra és újra emlékeztetni
akar, mert azt szeretné, hogy mindenki megszabaduljon
a bűneiből. S hogy miért épp most, és miért épp így
alkalmazott kényszert az Úr az egész világon, nem tudjuk,
de sejtjük, hogy közel van ennek a visszajövetelnek az ideje.
S az Ige nem arról beszél, hogy mindenki felkészült lesz,
amikor elérkezik, hanem arról, hogy: az egyik felvétetik, a
másik otthagyatik. A jelek megvannak: járványok,
földrengések, természeti katasztrófák, Isten ellen való
fordulás, konokság, türelmetlenség, elutasítás, megoldatlan
konfliktusok, harag, gyűlölet. Volt ilyen mindig, de ezek

egyre halmozódtak és halmozódnak is, mert egyre kevesebb
a hit, és egyre kevesebben szembesülnek bűnös
állapotukkal, így nem kérik a megbocsájtást. Egyre
kevesebben hiszik, hogy Istennek mindenre van hatalma.
A felvétetés egy folyamat része, s a keresztyén embertől
komoly hitbeli felkészültséget kér. S ez a felkészültség nem
esetleges, nem lehet csak az otthoni bezárt szobánkban
megoldani, mert a felkészülés része az is, hogy Istennel
olyan közösséget keressünk, amelyben egymásnak tudunk
szolgálni. Amikor Isten szava tud hatni a lelkünkre olyan
módon, hogy a hitben és a szolgálatban meg tudunk
erősödni, és igennel tudunk válaszolni Krisztus hívására,
akkor azon az úton járunk, amelynek a vége lehet majd
a felvétetett állapot.
Jó lehetőség ez a mai Istentisztelet arra, hogy
végiggondoljuk az elmúlt heteket, hónapokat, hogy mi is
történt velünk ebben a bezártságban, s megpróbáljuk
értékelni, hogy vajon mi miért történt. S nem elsősorban
emberi szempontból próbáljuk ezt megnézni, hanem azt
próbáljuk meg kutatni, hogy Isten mit akart nekünk
mondani ezzel a helyzettel. Vegyük elő a Bibliát, és kapunk
belőle olyan útmutatásokat, amelyeket nem is gondoltunk
volna. S az is lehet, hogy nem épp arra a kérdésre kapjuk
a választ, amit kerestünk, hanem olyan kérdésre kapjuk
meg a választ, amiről talán nem is gondoltuk, hogy érint
bennünket, vagy épp foglalkoznunk kell vele. Isten Igéje
sokszor meglep bennünket, s az életben ez a legjobb
meglepetés, amikor Isten helyre teszi a gondolatainkat, az
értékrendünket, amikor a fontos dolgok felé irányít, és
kiszabadít az életünkre károsan ható dolgainkból,
gondolatokból, s megszünteti azokat az elemeket, amelyek
negatívak az örök életünk szempontjából.
Mi a legfontosabb, amit a mai Istentiszteletről

elvihetünk magunkkal?
Isten szövetséget kötött népével, s ennek a szövetségnek
vagyunk hit által a részesei. Hiszünk Krisztus halálában és
feltámadásában, s általa lehet új életünk.
Isten személyesen van jelen az életünkben. És hív ma is
mindenkit, hogy a feltámadásba vetett hittel készüljön arra
az időre, amikor eljön a felvétetés és az elhagyatás ideje. S
ne csak készülgessünk, hanem legyünk felkészülve.
Az Istentiszteletünk középpontjában a Szentháromság
Isten dicsérete és magasztalása álljon, s ez indítson az
egymásnak való szolgálatra is, hogy bevonjon a közösséggé
való formálódásba. Ma is Őt dicsérjük és magasztalhatjuk,
mert övé a dicsőség. Igazságát hirdettük és hirdetjük, és ez
az igazság megmarad örökké.
Álljunk hát készen mindig, hogy Krisztus visszajövetele ne
érjen meglepetésként bennünket. Ámen.
Ima:
Mindenható urunk, Dicsőítünk hatalmadért, mely
kihozta a halálból Jézus Krisztust, és köszönjük, hogy
feltámadása által az örök élet reménységében élhetünk.
Köszönjük, hogy ma visszatekinthettünk az elmúlt
időszakra, és felhívtad a figyelmünket arra, hogy mennyire
fontos, hogy folyamatosan a te jelenlétedben éljük az
életünket. Köszönjük, hogy bíztatsz arra, hogy gondoljuk át,
mi miért történik az életünkben, és mi lehet a szándékod.
Köszönjük, hogy folyamatosan bűnbánatra indítasz,
tudjuk, hogy sok dolog van az életünkben, amit le kell
tennünk. Kérünk, hogy segíts bennünket ebben, s add, hogy
ne adjuk fel akkor sem, ha úgy gondoljuk, nem vagyunk
képesek megszabadulni. Add, hogy higgyünk, és erős hittel
akarjunk hozzád tartozni, hogy készenlétben legyünk,
mikor érkezel majd.

Kérünk, segíts, hogy Lelked által egy testvéri közösség
lehessünk, egy szívvel és egy szájjal dicsőíthessünk.
Kérünk, bocsásd meg, amikor kérésekkel halmozunk el,
és elfelejtünk hálát adni és magasztalni jótéteményeidért
Urunk, köszönjük a kiváltságot, hogy a te dicsőségedre
élhetünk. Add, hogy mindig magasztaljuk a te nevedet, és
vallást tehetünk a te nagy tetteidről. Urunk, a mi
keresztyén kötelességünk, küldetésünk és kiváltságunk,
hogy a te dicsőségedre éljünk, magasztaljuk nevedet, és
vallást tegyünk nagy tetteidről. Kérünk, hogy Lelked
erejével segíts minket ebben.
Kérjük Urunk, hogy add te kegyelmedet az életünkre,
kérjük a gyógyulást azok életére, akik nehézségekben
vannak, akik testi, vagy lelki betegségben élnek, kérjük
a vigasztalást azok számára, akik gyászolnak és
szomorkodnak, és kérjük kegyelmedet, hogy könyörülj meg
ezen a világon Krisztus nevéért.
Kérjük, hadd legyen az életünk igaz ő előtte, Ámen
Áldás:
„A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg
nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus
Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal
dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és
Atyját.” (Róm 15,5).

Áldozócsütörtöki igehirdetés
Ének: 24 zsoltár: Az Úr bír ez egész földdel
Fohász:
A mi Istentiszteletünk megszentelése jöjjön Istentől, aki
Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Ámen
Ima:
Dicsőséges Krisztusunk, magasztalunk téged a
megváltás csodálatos művéért: testet öltésedért, a
nagypénteki szenvedésért, a húsvéti győzelemért, és hogy a
mennyei dicsőségben is megváltó Krisztusunk maradtál.
Kérünk, Bocsásd meg, amikor nem vágyunk eléggé
jelenlétedre, közelségedre, megtagadunk, nem akarunk
közösséget vállalni veled. Kérünk, emlékeztess bennünket
szavaidra, hogy akik megtagadtak téged az emberek előtt,
azokat te is megtagadod a Te Atyád előtt.
Taníts arra, hogy nem minden természetes, amit mi
emberek annak gondolunk, és az örök élet lehetősége nem
emberi mértékek és számítások szerint működik.
Taníts bennünket arra, hogy az ember természetnél van
nagyobb, mégpedig a te isteni természeted, s arra is taníts,
hogy ez a világ csak egy ideiglenes hely, amely a mi
kipróbálásunkra szolgál, hogy hogyan fogadjuk el a te
akaratodat, s mennyire hiszünk abban a világban, ahová te
felemeltettél.
Kérünk, erősítsd hitünket a feltámadásban, a
megjelenésedben, mennybemeneteledben, s add, hogy
bizalommal várjuk a Szentlélek megjelenését. Ámen,

Olvassuk Isten Igéjét:1Kir 8,22-28
Azután odaállt Salamon az Úr oltára elé, szemben
Izráel egész gyülekezetével, kezeit az ég felé tárta, és
ezt mondta: Uram, Izráel Istene! Nincs hozzád
hasonló Isten sem fent az égben, sem lent a földön!
Hűségesen megtartod a szolgáiddal kötött szövetséget,
ha teljes szívvel előtted járnak. Megtartottad, amit
ígértél a te szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak.
Amit megígértél, hatalmaddal be is teljesítetted a mai
napon. Most azért, Uram, Izráel Istene, tartsd meg,
amit a te szolgádnak, Dávidnak, apámnak ígértél,
amikor ezt mondtad: Nem vesznek ki színem elől
utódaid, akik Izráel trónján ülnek, de csak akkor, ha
fiaid ügyelnek útjukra, és előttem járnak, ahogyan
előttem jártál te is. Most azért, Izráel Istene, váljék
valóra ígéreted, amelyet a te szolgádnak, Dávidnak,
az én apámnak tettél! De vajon lakhat-e Isten a
földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem
fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház,
amelyet én építettem! Mégis tekints a te szolgád
imádságára és könyörgésére, Uram, Istenem, és
hallgasd meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma
a te szolgád a te színed előtt imádkozik.
Keresztyén testvérek az Úr Jézus Krisztusban!
Áldozócsütörtökön Krisztus mennybemenetelét
ünnepeljük. A feltámadás utáni negyvenedik napon Jézus a
tanítványai szeme láttára felemeltetett, mennybe ment. S
azóta mondjuk, hogy Ő a mennyben lakik, s azt is, hogy
mindenütt jelen van. A tanítványok közelről is
megtapasztalták, hogy Isten köztük lakott, itt volt a földön.
A nagypénteki veszteség után az áldozócsütörtök is

megpróbáltatást jelentett a hitükben. De Jézus
felemeltetése előtt megígérte, hogy elküldi a Szentlelket, és
azt is megígérte, hogy egyszer vissza fog jönni. S ez az
Ígéret meggyőzte őket arról, hogy nem maradnak egyedül, s
nemcsak egymással lesznek közösségben, hanem vele, a
felemeltetett Krisztussal is, Ő sem hagyja magukra őket. A
mennyben lakó Istennek ugyanis teljes rálátása van a
világra és a világmindenségre.
A Heidelbergi Káté is erről tanít a Szentírás alapján, a
46–52. kérdés- felelet azt mondja Krisztus
mennybemenetele kapcsán, hogy az isteni természet mindig
és mindenütt jelenvaló - az extra calvinisticum értelmében a véges nem fogadhatja be a végtelent, s hogy a mennyből
történik az anyaszentegyház vezetése és a világmindenség
kormányzása.
A Káté tanítása szerint Krisztus mennybemenetelének a
hívő ember számára hármas haszna van.
1. Krisztus a közbenjárónk, szószólónk az Atyánál, aki
szüntelenül könyörög érettünk és egyházáért.
2. Krisztus a mi testünket vitte magával a dicsőségbe,
ami záloga a mi felemeltetésünknek.
3. A Szentlélek elküldése által már most olyan életet
élhetünk Krisztusban, amely az örök életre készít fel, és
Isten szemében is elfogadható élet lehet.
Isten választott népének vezetői is erre tanították a
népet, ebben bíztak. Dávid háza és Isten háza, a dinasztia
és a templom, amelyről a mai Ige szól, Krisztus
személyében eggyé olvad. A Jelenések könyvében a
mennyei Krisztus-Bárány úgy szerepel, mint aki egyrészt
trónon ülő uralkodó, másrészt a földi templom helyett maga
a templom a mennyei Jeruzsálemben (Jel 21-22).
S bár Isten népe is felismerte, hogy Isten mindenható és
mindenütt jelenvaló, mégsem mondtak le arról, hogy a

lerombolt templomot újjáépítsék, és Dávid házát
helyreállítsák. A templom felépítése megtörtént, de Dávid
trónja üres maradt. Ezért folyamatosan várták Dávid
leszármazottját, a tökéletes királyt, amely a békét és
biztonságot jelentette számukra. Ilyen váradalmak
közepette született Jézus, a földre jött Isten, hogy a
megváltás művét beteljesítse.
A mai Igében Dávid Király imájában elhangzó kérdés:
„De vajon lakhat-e Isten a földön?” - Krisztus földre
érkezésében kapott választ: igen, Isten lakhat a földön.
A tanítványok rájöttek, hogy Jézusban egyszerre valósult
meg minden, amit a régiek a templomtól és a dinasztiától
vártak: Jézus Dávid fia, akiben maga Isten lakozik. S
amikor Jézus meghalt, a tanítványok úgy estek kétségbe,
mint a salamoni templom pusztulása idején kétségbeesett
zsidó nép. Minden összeomlott. Három nap múlva,
húsvétkor, amikor felismerték a megjelent Krisztust,
megnyugodtak, s abban éltek, hogy Jézus mégis velük
marad. Visszaemlékeztek Jézus szavaira, amit testének
templomáról mondott: „Romboljátok le ezt a templomot, és
három nap alatt felépítem” (Jn 2,19.21). És az első kérdésük
a feltámadott Úrhoz ez volt: „Uram, nem ebben az időben
állítod helyre Izráel országát?” (ApCsel 1,6).
Majd Jézus újra elment, eltűnt a szemük elől. Ekkor újra
átélték a nagypéntek fájdalmát, de megerősödött a régi
bizonyosság is: a mennyben lakó Atya és a jobbján ülő
Krisztus mindenütt jelen vannak, felette állnak térnek és
időnek. S a fölfelé néző tanítványokban megfogalmazódott
áldozócsütörtök új kérdése: Ugyan Isten lakhat a földön, de
vajon lakhat-e ember a mennyben?
Krisztus által mondhatunk igent, erre a kérdésre, s ez
egy újabb bizonyossága és hitvallása lett Isten népének,
mert a földre érkezett Istenből hajlékkészítő Krisztus lett,

hogy mi is ott lehessünk, ahol Ő van. De ez a tudat kevés,
mert ha ott akarunk lenni, akkor olyan életet kell élnünk,
amely sokszor lemondás a saját terveinkről, akaratunkról,
hogy Isten akaratát cselekedjük hit által. Ha így teszünk,
bizonyára kedvesek leszünk Isten előtt nemcsak itt a
földön, hanem a menny horizontjában is. Ámen.
Ima:
Hálát adunk Mindenható Urunk, hogy érezhetjük
jelenlétedet, amely nem kizárólag egy helyre korlátozódik
ebben a világban.
Köszönjük, hogy jelenléteddel templommá szenteled és
mennyországgá teszed hétköznapi tereinket, de ehhez
szükséges, hogy hitben járjunk s neked kellő tiszteletet
adjunk, és bizalommal forduljunk feléd. Mindemellett a
helyes hit az, amit az ószövetség népétől látunk, akik a
templom újjáépítésével tettek bizonyságot Istennek
hitükről, s azzal is, hogy ez a templom megtelt az Istent
kereső lelkekkel. A különleges napokat az tette ünneppé,
amikor itt gyűlhettek össze és itt dicsérhették a
Mindenhatót. Urunk, add, hogy mi is menjünk eléd
hálaadással a te hajlékodba, hogy megmutassuk
tiszteletünket, és a megszentelődésre való
hajlandóságunkat.
Krisztusunk, köszönjük, hogy ott, ahová felemeltettél,
helyet készítesz számunkra is, és szüntelenül könyörögsz
értünk.
Kérünk, áldd meg a Pünkösdre való készülődést, áldd
meg bűnbánati alkalmainkat, s add, hogy erőt merítsünk a
Szentlélek eljöveteléből és jelenlétéből. Ámen.
Mi Atyánk…..
Ének: 358 dicséret: A Krisztus mennybe felméne…

Dsida Jenő - Pünkösdi várakozás

A Szentlélek tüzének kiáradása az apostolokra.
Kép a bambergi Apokalipszis-kódexből.

Kész a világ,
Feszült ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha-néha
Sóhajt az Isten Lelke.
Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes, iszonyú sötét!
A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering útjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
Most váratlanul vágyón megvonaglik,
És felzúg Istenéhez:
Betelt az idő!
Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk!
Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy alkotónk, óh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!...
És ismétlik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Úr - kimondja!

Pünkösdi Igehirdetés
Balicza Iván – evangélikus lelkipásztor
Forrás: https://archiv.evangelikus.hu/lelkitaplalek/igehirdetesek/punkoesdi-igahirdetes/

Textus:
„Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes
bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az
Isten: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek."
Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna
őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: "Mit
tegyünk, atyámfiai, férfiak?" Péter így válaszolt:
"Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien
Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és
megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az
ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol
vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi
Istenünk." Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és
így kérlelte őket: "Szabaduljatok meg végre ettől az
elfajult nemzedéktől!" Akik pedig hittek a beszédének,
megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy
háromezer lélek csatlakozott hozzájuk (Cselekedetek 2,
36-41)
Keresztény Gyülekezet, Szeretett Testvéreim az Úr
Jézus Krisztusban!
Pünkösd ünnepe is Krisztus ünnep. Ezen a napon váltotta
valóra Jézus Krisztus azt az ígéretét, amelyet korábban
adott tanítványainak, hogy: Nem hagylak titeket árván,

eljövök hozzátok, és veletek vagyok minden nap a világ
végéig. Jézus él, Isten jobbján van, uralkodik a teremtett
világ, a kozmosz felett, de itt van közöttünk, sőt, bennünk is,
a Szentlélek Isten képviseli őt. Ez a Pünkösd titka. A
Szentlélek nem valami újat hoz, ő Jézust hozza, a feltámadt
és megdicsőült Urat. Jézusról szól, róla tanúskodik, Jézust
dicsőíti, Jézus szavait juttatja eszünkbe és Jézust állítja
középpontba. Ezért igaz, hogy a Pünkösd is Krisztus ünnep.
És ezért beszélünk Pünkösdkor is Jézusról.
Így történt ez az első Pünkösdön is. A csodálatos jelek, a
szélzúgás, a tüzes nyelvek olyan volt, mint ma a harangszó:
felhívták az emberek figyelmét, és összegyűltek az apostolok
házánál, ahol Péter szólni kezdett hozzájuk. Prédikációjában
nem a Szentlélekről beszél, alig említi a csodás jeleket, - mi
sem szoktunk a harangszóról prédikálni - ehelyett Péter
Jézusról kezd beszélni. Ennek a beszédnek a záró, összegző
mondatát hallottuk: „Tudja meg tehát Izráel egész háza
teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az
Isten: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.”
Nem udvariaskodik, nem kertel, nem fogalmaz tapintatosan
Péter. Elmondja, hogy Jézus a Messiás, az Isten Fia, az Isten
Úrrá tette őt, és nyíltan hallgatói szemébe mondja, hogy ti
pedig keresztre feszítettétek őt.
A következő mondat, amit Lukács evangélista - mert ő írta
az Apostolok Cselekedeteit is - ír, az számomra szinte
hihetetlen, mindenesetre megdöbbentő. Azt várnánk, hogy
egy ilyen nyílt vádra felháborodott visszautasítás, tiltakozás,
de legalább mentegetőzés lenne a válaszreakció. De szó sincs
ilyesmiről, e helyett azt olvassuk, hogy: amikor ezt hallották,
mintha szíven találták volna őket.

Szeretett Testvéreim, ez a Szentlélek munkája. Hangzik az
ige, és felébred a bűnbánat. Egyszerre rádöbbenünk, hogy
rólunk van szó. Nem a másik ember bűnéről, hanem az
enyémről.
A Szentlélek nagy csodái közé tartozik, amikor az igét
hallva, olvasva felismerem: bűnös ember vagyok. Vétkeztem
ellened és embertársaim ellen. Mea culpa, mea maxima
culpa. Az én vétkem, az én igen nagy vétkem. Amíg ezt nem
látjuk, amíg nem érezzük, hogy az ige szíven talált, amíg
mentegetjük magunkat, amíg mindenki más bűnös, de én
nem, amíg mindig a másik ember a hibás, én sohasem, addig még nem volt Pünkösdünk, még nem tapasztaltuk meg
a Szentlélek munkáját. A megtérés a bűnbánattal, annak a
beismerésével kezdődik, hogy rosszat tettem, rosszul éltem.
Vigyázzunk azonban, ez nem a bűneink, a rossz
cselekedeteink következményei miatti bánkódás. Sokan
vannak, akik így érzik: valami bűnt követtem el és most
szenvedek a következményei miatt. És azt mondják, hogy
legközelebb majd óvatosabb leszek. Majd igyekszem
elkerülni a következményeket. Nem a bűnt, hanem a negatív
következményeit. Aki így gondolja, az nem a bűnét bánja,
hanem önmagát sajnálja. A bűnbánat az, amikor szíven üt,
hogy mit tettem! Hogy megbántottam a másik embert. És,
hogy megbántottam Istent. Áltattam magam, hogy hívő
ember vagyok, templomba járok, úrvacsorát veszek,
imádkozom, de valójában elutasítottam Jézust, és kizártam
az életemből. A bűnbánat az, amikor mindezt látni kezdem,
és fájni kezd, hogy milyen ember vagyok is én. Hadd
kérdezzem, hogy fájt-e már, hogy megbántottál valakit? De
még inkább azt kérdezem, hogy fájt-e már valaha, hogy
megbántottad Istent, Azt, aki úgy szeretett, hogy a Fiát,
Jézust halálra adta érted? Van egy ritka betegség, a

fájdalomérzet hiánya. Nagyon veszélyes, mert a fájdalom
hiányában az ember mindenféle súlyos következményekkel
járó károsodásnak van kitéve. A bűnbánat hiánya a lélek
ilyen betegsége. Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek adja
nekünk a bűnbánat ajándékát!
A Szentlélek másik nagy csodája az, hogy ennek a
bűnbánatnak a nyomán felébred bennünk a változás utáni
vágy. Akik Péter apostolt hallgatták, azok megkérdezték:
Mit tegyünk? A Szentlélek által ébresztett bűnbánat ma is
ezzel a kérdéssel folytatódik: Mit tegyek? Hogyan
változhatok meg? Akiben ez a kérdés felébred, az biztos lehet
abban, hogy a Szentlélek munkálkodik benne.

Pietro Perugino: A keresztelés után a Szentlélek
Jézusra szállt galamb formájában

Péter apostol válasza az, hogy térjetek meg és
keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében bűneitek
bocsánatára! Péter ezzel azt mondta, hogy van szabadulás,
mert van szabadító. Jézus ez a szabadító, akinek a neve is
ezt jelenti. Születése előtt azt mondta anyjának az angyal,
hogy nevezd nevét Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani
népét bűneiből. A bűnbánatra Isten bűnbocsánattal válaszol.
Ezért lett emberré Jézus, ezért halt meg, ezért támadt fel, és
ezért küldte el a Szentlelket. Mi bűneinkkel megfeszítettük
őt, ő pedig Szentlelke által megbocsátást és új életet hirdet
mindazoknak, akik megbánták bűneiket. Ez az, amit
megtérésnek mond a Biblia. Lezárul az életem bűnnek
szolgáló szakasza és elkezdődik egy új, amelyikben most már
Jézus az uralkodó. Ezt a változást, a megtérést azzal
pecsételték meg Péter hallgatói, hogy megkeresztelkedtek
Jézus nevében. Közülünk csaknem mindegyikünkkel már
gyermekkorban megtörtént a keresztség. De közben
elfelejtettük, vagy nem is lett világossá soha, hogy a
keresztségünkben Istené lett az életünk. Mégsem kell újra
megkeresztelkednünk, csak meg kell térnünk, és azt
mondanunk: Hiszen én már gyerekkoromtól Jézusé vagyok!
Mostantól így, e szerint akarok élni. Ez a megtérés. Ha
tudatosítjuk, hogy az életünk Istené, hogy a miénk már
régóta a bűnbocsánat és az új élet ajándéka, hogy rajtunk
van Jézus pecsétje, akkor a gyakorlatban is lezárhatjuk a
múltat, és elkezdhetünk egy új életet. Mindez a Szentlélek
munkája bennünk. Így élték át sokan, - az ige azt mondja
háromezren - életük megújulását az első Pünkösdkor, és
azóta is sokan, és így élik át ma is sokan. És mi is,
mindegyikünk, közöttük lehetünk.
Befejezésként egy történetet mondok el, amit Patricia St.
Johns, keresztény gyermekkönyv írótól olvastam. Az

amerikai vadnyugat egyik eldugott aranyásó településére
egy nap egy asszony érkezett, aki gyermeket szült, de a
szülésben meghalt. Az egyik aranyásó megszánta a gyereket,
magához vette. De amikor le akarta fektetni, rájött, hogy a
kunyhójában piszok, rendetlenség van, nincs hová tenni a
kicsit. Kénytelen volt hát nekiállni, kitakarítani, helyet
készíteni. A gyerek növekedett, már nézegetett, és az
aranyásó arra gondolt, milyen szegényes is ez a hely. Így
aztán nekilátott, kifestett, némi színt vitt a kunyhóba, és
amennyire tudta, feldíszítette képekkel. Amikor a gyerek
már mászni, majd járni tudott, kiment az ajtón is, ekkor az
aranyásó aggódni kezdett. Az udvar, a kis kert csupa lom,
szemét, sáros, nem igazán jó hely egy gyereknek. Ezért
rendbe tette az udvart, a kertbe növényeket ültetett, sőt még
kívülről is kimeszelte hófehérre a házat. Azután valami
rendkívüli történt. A szomszédok és a település többi lakója
is elkezdte rendbe tenni, szépíteni a házát, kerteket ültettek,
versenyeztek egymással, és az aranyásó település képe
megszépült. Mindez azért, mert egy aranyásó befogadott egy
kisgyermeket. A kisgyermek változtatta meg a település
életét.
Nem hiszem, hogy magyaráznom kellene, hogy hogyan jön ez
a történet Pünkösdhöz. Jézus újra itt van, a Szentlélek
elhozta őt közénk. Térjetek meg és újítsátok meg a
keresztségeteket bűneitek bocsánatára, és veszitek a
Szentlélek ajándékát! Ámen

Hirdetések, körlevelek
Istentiszteletek tartásának engedélyezése – Körlevél

2020. május 06., szerda
A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala 2020.
május 5-én módosította korábbi rendelkezését, és a
következő feltételek betartása mellet 2020. május 6-tól
engedélyezte a nyilvános istentiszteletek tartását:
a templomba belépni és ott tartózkodni kizárólag a
felső légutak maszkkal, sállal, vagy kendővel történő
eltakarásával lehet. Belépésnél kézfertőtlenítőt, vagy
egyszer használatos kesztyűt is használni kell.
be kell biztosítani, hogy az emberek közötti
távolság (a közös háztartásban élők kivételével)
legkevesebb 2 méter legyen (megj.: a templomban
egymástól megfelelő távolságra ki kell jelölni az
elfoglalható helyeket!)
köhögni, tüsszenteni zsebkendőbe, esetleg
könyökhajlatba és mellőzni a kézfogást
az istentiszteleteken nem vehetnek részt azok,
akik karanténban vannak, vagy fertőző légúti
megbetegedésre utaló tüneteik vannak.
külön istentiszteletet tartani a 65 év feletti
korosztály és a veszélyeztetett csoportba tartozók számára
gondoskodni a templom szellőztetéséről és az
érintkezési felületek, fogantyúk, kilincsek, az
istentiszteleten használt tárgyak fertőtlenítéséről
a templom elhagyásánál szintén ügyelni az
emberek közötti 2 méter távolságra és kerülni a templom
előtti csoportosulást.

Az úrvacsorai közösség gyakorlását hasonló módon
ajánljuk, mint ahogy azt már korábban tettük: a darabokra
vágott kenyeret maga az úrvacsorával élő vegye el a
tálcáról, és a bor vétele inkább kisebb poharakból történjen,
amit a gyülekezet vezetősége, vagy az úrvacsorai
közösségben résztvevő tagok maguknak biztosítanak.
Az ezekben történő eljárást a gyülekezetek
vezetéségének bölcs döntésére bízzuk.
„Végezetül testvéreim, örüljetek, épüljetek,
buzdítsátok egymást, jussatok egy értelemre, éljetek
békességben, és a szeretet és a békesség Istene lesz
veletek.” (2Kor 13,11)
Atyafiságos köszöntéssel,
Fekete Vince
főgondnok s.k.

Fazekas László
püspök s.k.

Gyülekezeti hirdetések
Kedves testvérek, felhívjuk figyelmüket, hogy a
péderi református templomot is megnyitottuk, várunk
mindenkit szeretettel az Istentiszteletekre vasárnap
délelőtt 10:00 órától.
A pünkösdi úrvacsorás Istentiszteletre is várjuk a
református testvéreket. Az istentisztelet kezdésének
időpontját a május 24-i istentiszteleten hirdetjük.
Bűnbánati istentiszteletre május 28-án
csütörtökön délután 14:00 órától kerül sor.

KEDVES TESTVÉREK!
A MAI NAPON EGYHÁZUNK ZSINATI ELNÖKSÉGÉNEK
MAGYAR KÉPVISELŐIVEL TÖRTÉNT
MEGBESZÉLÉS ALAPJÁN CSATLAKOZUNK A
MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATA
ELNÖKSÉGI TANÁCSÁNAK HATÁROZATÁHOZ, EZÉRT
KÉRJÜK EGYHÁZKÖZSÉGEINK VEZETŐSÉGÉT, HOGY
2020. MÁJUS 22-ÉN A MAGYAR REFORMÁTUS EGYSÉGNAP
ALKALMÁBÓL 10.00 ÓRAKOR, ÉS
2020. JÚNIUS 4-ÉN , A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN A
TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM 100. ÉVFORDULÓJÁRA
EMLÉKEZVE DÉLUTÁN 16.30-KOR SZÓLALTASSUK MEG
TEMPLOMAINK HARANGJAIT.
FEKETE VINCE
FŐGONDNOK

FAZEKAS LÁSZLÓ
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