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Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő Fiától, az Úr Jézus 

Krisztustól. Ámen 

Ének: 165. dicséret 1,2,5 

1.vsz.: Itt van Isten köztünk; Jertek Őt imádni, Hódolattal elé állni. Itt van a középen: M inden 

csendre térve Ő előtte hulljon térdre. Az aki Hirdeti, S hallja itt az Ígét: Adja néki szívét! 

2.vsz.: Itt van Isten köztünk: Ő, kit éjjel- nappal Angyal sereg áld, s magasztal. Szent. szent, 

szent az Isten! Néki énekelnek A mennyei fényes lelkek. Halld, Urunk, Szózatunk, Ha mi 

semmiségek Áldozunk Tenéked! 

5.vsz.: Egyszerűvé formálj, Belső lelkiképen, Békességben, csöndességben. Tisztogasd meg 

szívem: Tisztaságod lássam Lélekben és igazságban. Szívemmel Mindig fel- Szállhassak 

sasszárnyon: Csak te légy világom. 

Imádkozzunk: Drága Istenünk! Hálatelt szívvel állunk itt meg előtted ezen a mai 

reggelen is. Köszönjük, hogy ezt a hetet is a Te Ígéd hallgatásával kezdhetjük, ismét színed elé 

járulhatunk, eléd hozhatjuk kérdéseinket, mert Te adsz választ azokra, Te világítod meg a 

helyes utat előttünk. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk vétkeinket is, mert Nálad van a 

megbocsátás. Ezért kérünk, hogy bocsásd meg vétkeinket, bocsásd meg, hogy sokszor nem 

azon az úton járunk, amit kijelöltél számunkra. Kérünk, hogy légy velünk az elkövetkezendő 

héten is, adj erőt és kitartást a feladataink teljesítéséhez, és az elénk tornyosuló problémák 

leküzdéséhez. Szentlelked által kérünk, áldd meg az Ige hirdetőjét, az Ige hallgatóját és 

befogadóját. Ámen 

Textus: ApCsel 2,1-4.: „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 valamilyen 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.” 
 

Keresztyén Testvéreim! Általában, amikor ez az Ige elhangzik, akkor a Szentlélek 
ünnepe van, s az ünnepkor is, de ma is fontos feltárni azt az egyszerű igazságot, ami így szól: 
jobb az egység, mint a kétség. A felolvasott rövid bibliai történet tökéletesen alátámasztja ezt. 
Jobb az egység, mint a kétség. Ezt üzeni nekünk a Szentlélek ezen a mai reggelen.  

A Szentlélek eljövetelét, vagyis a pünkösdöt megelőzően, Jézus tanítványi köre 10 
napig kétségek között élt. Jézus felment a mennybe, és a tanítványok ottmaradtak újra 
nélküle. 10 olyan nap telik el pünkösd előtt, amely kísértetiesen hasonlít az egyház mai 
állapotához. Jézus már nincs velük, és a Szentlélek még nincs bennük. Most is ez az idő zajlik. 
A mai egyház is ettől szenved, hogy már nincs velünk Jézus testben, és sokszor nincs 
erőteljesen bennünk a Szentlélek. Vagy mondhatom úgy is, hogy valaha velünk volt a 
Szentlélek, bennünk volt a Szentlélek és a lelkesedés, de mára éppen a lelkesedés hiányzik. 
Nemcsak Jézusért nem lelkesedik ma az ember, hanem igazán semmiért sem. Ha mégis vannak 
bármiért lelkesedő emberek, akkor azoknak rövid úton elveszik a kedvét.  

Ma Magyarországon mintha két népbetegség volna: az irigység és a depresszió. Ha 
nagyon mélyre ásnánk, talán még az is kiderülne, hogy közvetlen összefüggés van a kettő 
között. Újabban mindkettőt a lélek betegségéből eredeztetik. Ha pedig nincs lelkesedés, akkor 
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kétségek vannak: megéri küzdeni? Mi lesz ezzel a világgal, és mi lesz velünk? Mi lesz a Jézus 
üggyel, mi lesz a szeretet-üggyel? – tűnődhettek az ilyen, és hasonló kérdéseken az első 
keresztyének is velünk együtt. Egy bizonyos, hogy ilyen, és hasonló kétségeik között 
felismerték, vagy inkább Jézus szavára elhitték, hogy a kétségnél jobb az egység. Nem üzen 
mást ma sem az Isten, de ezt az egyet minden eddiginél hangsúlyosabban mondja: a kétségek 
egyetlen orvossága az egység. Annyiféleképpen el lehetne ezt mondani. Például úgy is, hogy a 
közösségnek megtartó ereje van.  

Azt írja Lukács evangélista ebben a fontos tudósításban: mindnyájan együtt voltak 
ugyanazon a helyen. A tanítványokról beszél az Ige, akik Uruk mennybemenetele után 
Jeruzsálemben maradtak, és várták a Jézus ígéretét, a Szentlélek eljövetelét. Elgondoltam 
magamban, hogy milyen hosszú lehetett az a 10 nap! Mennyi kétség lehetett a szívükben, 
hogy mit kezdenek majd a világban Jézus nélkül? De együtt voltak, és ez a fontos. Hiszen a 
kétség soha nem jut el a kétségbeesésig, ha az ember nem marad vele egyedül. Vigyázzunk 
egymásra, hogy akinek kétségei vannak, az ne essen soha kétségbe. Tudjunk, merjünk és 
akarjunk igazán társai lenni egymásnak.  

Bizonyára nem a tanítványok együttlététől függött a Lélek eljövetele, de mivel együtt 
voltak, a pünkösd eredményes volt. Erről hallunk a későbbiekben. Ha kívánhatok valami jót 
magunknak, gyülekezetnek, akkor eredményes pünkösdöt kívánok. Azt kívánom, hogy ott 
találjon minket a Lélek, ahol a helyünk van. Ez pedig nem más, mint az Isten háza és a 
gyülekezeti közösség. Én más, Szentlélekváró közösségről a nagyvilágon e kívül nem tudok. 
Csak az anyaszentegyházat ismerhetjük ilyennek. S ha ez így van, akkor itt a helyünk. Ámen  
 

Imádkozzunk: Drága Úr Jézus Krisztusunk! Kérünk, bocsásd meg, hogy sokszor utat 

tör bennünk az önzés és az irigyég vagy éppen  az egyedüllét érzése és a félelem. Köszönjük 

neked, hogy Te nem hagysz minket magunkra, Te nem egyszemélyes küldetésre hívtál el 

minket, hanem közösségre. Urunk, olyan jó nekünk ennek a tudatában lenni. Kérünk add, hogy 

tudjunk a Te egyházadban megmaradni mindenkor. Add, hogy tudjunk egymásért 

munkálkodni, tudjuk egymást segíteni, kimenteni a kétségbeesésből, a magány érzéséből, hogy 

tudjunk egymásra támaszkodni, együtt harcolni a Te ügyedért.  

Köszönjük Neked, hogy ehhez adtad a Te Szentlelkedet nekünk, mely által velünk vagy 

minden napon. Kérünk, ébreszd fel bennünk a lelkesedést, a tenni akarást, az evangélium 

hirdetésére és a szolgálatra. Kérünk Urunk, add, hogy tudjunk mindenkor kitartani a 

megpróbáltatásokban. Köszönjük, hogy a szolgálatunkhoz erőt gyűjthetünk mindenkor a Te 

Ígédből. Drága Urunk, imádkozunk továbbá a betegekért, az elesettekért, a gyászolókért és az 

özvegyekért. Kérünk, Te légy az Ő támaszuk, a Te Lelked által légy velük. Imádkozunk továbbá 

egyetemünk közösségéért is, mert bár helyileg most távol vagyunk egymástól, mégis a Te 

Szentlelked az, ami összeköt minket mindenkor. A Te nagy Nevedért kérünk, hallgasd meg 

imádságunkat. Ámen. 

Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te 

országod, legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben úgy a földön is. Mindennapi 

kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is 

megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg 

a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen 
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Ének: 370. dicséret: Jővel Szentlélek Úr Isten, Töltsd bé szíveinket épen Mennyei szent 

ajándékkal, Szívbéli szent buzgósággal. Melynek szentséges ereje, Nyelveket egyező hitre 

Egybegyűjte sok népeket, Kik mondván így énekeljenek: Alleluja! Alleluja! 

2.vsz.: Te, szentségnek új világa, Igédnek vezérlj útjára, Taníts téged megismernünk, Istent 

atyánknak neveznünk. Őrizz hamis tudománytól, Hogy mi ne tanuljunk mástól, És ne légyen 

több más senki, Hanem Krisztus, kiben kell bízni. Alleluja, Alleluja! 

3.vsz.: Ó, mi édes Vigasztalónk, Légy kegyes megoltalmazónk, Hogy maradjunk útaidban, Ne 

csüggedjünk háborúnkban. Erőddel elménket készítsd, Gyenge hitünket erősítsd, Hogy halál és 

élet által Hozzád siessünk hamarsággal! Alleluja, Alleluja. 

Áldás: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen 

mindnyájatokkal! (2Kor 13,13) 

 


