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BÉKESSÉG NÉKTEK
\ Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség Il Ír levele

Pünkösd, 2019. iúnius 09.
János evangéliuma, 16,7-13.

Pünkösd ünnepe a legkevésbé értett egyházi ünnep, még a keresztyén-

ségen belül is. Igazán a gyülekezetekbe járók sem értik teljesen az ünnep

lényegét. Ráadásul nem kötődik semmi megfogható külsőség sem az ün-

nephez, mint pl. karácsony ünnepléséhez a fenyőfa, húsvét köruí a tojás,

sonka . Előfordult, hogy valaki azt mondta: Pünkösd-a legjellegtelenebb

keresztyén ünnep. A keresztyénség.bezdeti időszakában ez nem így volt.

Sőt pont az ellenkezője volt igaz, a keresztyén egyház születésnapjaként

beszéltek pünkösd ünnepéről. Az ün-

nep neve a görög pentakoszté, 50

szóból származik. Aratási ünnep-

nek is nevezték, az árpa aratásának

kezdete ekkor volt. Az első sarlóvá-

gás utáni 50. napon kellett megün-

nepelni, hálából, hogy Isten kenye-

ret adott az embereknek. Hálaadás-

ból pünkösdkor élő állatáldozatot mutattak be a jeruzsálemi templomban.

Általában bárányt, tulkot, ökröt, kost vágtak le, az emberek bűnei miatti

vétekáldozat pedig egy kecskebak volt. A keresztyénség Jézus menny-

bemenetele után, Isten Szentlelkének kitöltését ünnepli ezen a napon,



Amikor Jézus bejelentette, hogy felmegy a mennybe, oda, ahonnan ka-
rácsony este jött, az elcsüggesztette a tanítványokat. Nem volt elég, hogy
át kellett élniük mindazt, arni Jeruzsálemben, a Golgotán történt? A gyász
Jézus halála miatt, az öröm Jézus feltámadása miatt, mind-mind döbbene-
tes erővel hatott rájuk és ez érthető. Amikor Jézus a vigasztaló Szentlélek_
ről beszélt, a tanítványok csak az újabb, immár végleges elválást látták ma-
guk előtt. Hányszor előfordul, hogy még az Isten népéhez tartozók sem
értik, hogy mit miért tesz, enged meg Isten. Nem is kapunk mindig magya-
rázatot, vannak dolgok, amelyekkel kapcsolatban úgy dönt Isten: majd oda-
fönt, értjük meg teljesen döntéseit. Azt olvassuk a János evangéliuma 16.

fejezetében, hogy Isten Lelke által megértették, mi volt Isten jó, kedves és

tökéletes akarata velük. Lassan az is egyértelművé vált a számukra, hogy

Jézus a feltámadása után, mennybemenetele és Pünkösd előtt, mint min-

dig, az igazat mondja nekik. AmikorJézusa-Szentlélekről, mint segítőrö/

beszélt neki, akkor egy olyan szót használt, ami jelent: képvise/öt(egy pe-

res ügyben), jelent pártfogót is (aki mindig a pártfogoltak mellett van), jelent

vigaszta/ót is, (amikor arra van szükségünk, akkor vigasztal, megvigasztal.

Mit ígért Jézus a Szentlélekkel kapcsolatban? A Szentlélek az isteni Szent-

háromság egyik személye, nem.erő/ nem vélekedés, elképzelés, nem fel-

tételezés, hanem élő személy. Isten hármas egységének egyik személye.

Azt mondta Jézus, erről írt János az evangéliumában, a Szentlélek, meg-

győz, nyilvánvalóvá tesz dolgokat. Meggyőz, bún, igazság és ítélet tekinte-

tében bárkit. Miért kell ezekről bárkit is meggyőzni? Azért, mert a legtöbben

nem tudják, hogy mit jelent a bún. Legtöbbször, valamilyen helytelen, er-

kölcstelen gondolkodást, vagy cselekedetet értenek alatta. A Szentírás ta-

nítása szerint az ember "eredendő" bűne az, hogy az életét Isten nélkül a-

karja élni, berendezni, intézni. Ez a bün nagy B-vel. Ebből fakad, hogy

nöket követünk el. Jézus az eredendő bűn miatt halt meg a kereszten és

ha valaki hisz Óbenne, az megszabadul az eredendő bún átka alól és eljut

oda, hogy tudegyre kevesebb bünt elkövetni. A hit Jézusban valójában en-



nek napi megélését, a vele való szeretet közösséget jelenti. Isten Lelkének

ereje olyan erővel hat és olyan mély lelki változásokat hoz egy ember életé-

ben, hogy belülről formálja át azt, aki hitre jut. Más lesz a nézőpontja, erköl-

csi gondolkodása, és az abból fakadó cselekedetei. A Szentlélek által, se-

gítségével, ereje által jut valaki Istenhitre és ez valóban alapvető lelki, er-

kölcsi, gondolkodás - és cselekedetbeli változásokat ad az élethez. Pál így

írta ezt le: Isten Lelkének ereje megajándékozza azokat, akik hozzá fordul-

nak mindazzal, ami az életre és a kegyességre/az Isten szerinti hívő életre/

való, kell. Jézus azt is mondta, hogy a Szentlélek meggyőzi a világot. Ez a-

zért lényeges, mert sokan azt gondolják, hogy nekik kell meggyőzni, (meg-

téríteni)-a főnököt, szülőt, gyereket arról, hogy a higgyen

Istenben. Minem tudjuk ezt megtenni. Isten Lelke igen. Tökéletes módon,

úgy, hogy az, akit Ó győz meg, az valóban tud majd hinni Jézusban és akar

is engedelmeskednLNeki. A hívőket is Isten Lelke tudja meggyőzni.egy-egy

kérdesben, hogy mi a helyes, jó és Isten szerinti. Valójában a legnagyobb

bajba sodorja magáét az ember, ha nem engedi, hogy Isten Lelke meg-

győzze,-arról ésazzal- kapcsolatban ami nem jó. A legtöbb ember nem is

akarja elismerni, belátni, komolyan venni, hogy Istenhit nélkül a lelki halál
állapotában van. Ezért mondja azt Jézus: a Szentlélek meggyőz, bűn, igaz-
ság és ítélet tekintetében. Bún az, ha valaki nem hisz Jézusban és egyben
ez az ítélete is, mert „... akiben nincs meg az /sten Fia, az é/et sincs meg
abban. "1 János 5,12. Isten Lelkének az ereje, szeretete, irgalmas közele-
dése vezethet el bárki a felismerésre: múlhatatlanul szüksége van megvál-
tásra, Isten bocsánatára és egy egésze új, Isten szerint való életre. Pün-
kösdkor ezt élték a tanítványok is, majd több ezren, akik hittek Isten szavá-
nak. Isten velünk is ugyanezt akarja: éljük át Isten Lelkének örömét, a bün-
bocsánat utáni békességet, az örök élet felől való bizonyosságot. Áldott,
békés ünnepeket kívánunk a testvéreknek!
Varga Róbert lelkipásztor, családja és a presbitérium.



PÜNKÖSDI ISTENSTISZTELETI REND:

Pünkösd vasárnap: 10.00 órakor Istentisztelet, Úrvacsoraosztással.

A 2018-19-ben előkészítőre járt fiatalok és felnőttek ünnepélyes

konfirmációi fogadalomtétele,

Pünkösd hétfő: 10.00 órakor Istentisztelet, Úrvacsoraosztással.

Teológushallgató szolgál.

Mindkét alkalomra szeretettel várunk mindenkit! A gyülekezet honlapja

a refnagykovacsi.hu-n elérhető, a korábban elhangzott igehirdetéseket

ott lehet meghallgatni.

Szeretettel híviuk a Nagykovácsi Református M. Ígyhäztôzséga/ka/mpirp,•

Istentisztelet :

Minden vasárnap 10.00 ó.

Gyülekezeti imaközösség;

Csütörtökön, 18.00 ó.

Űrvacsoraosztás:

Hónap utolsó vasárnapján és
egházi ünnepnapokon, 10.00 ó.

Hétvégi ifiűsági Óra:
Vasárnap, 17.00 ó.

Konfirmációi előkészítő:
Vasárnap, 16.00 ó.

Női Bibliaóra:

Minden hónap utolsó szom-
batján, 17.00 ó.

ni le id
-rz bi ít nka á.

rattél iQbbra, az emeleten. 1-6 é.-nek

Gyermek istentisztelet: é.-től
Minden vasámap 10.00 ó.

Bibliaóra:

Csütörtökön, 18.30 ó.

Minden kedden, 19.00 ó.,
lelkészi hivatal

Presbiteri/férfi Bibliaóra:
Minden hónap utolsó szom-
batján, 17.00 ó.

Legifjabbak iíűsägi Ôräia:
Vasárnap, 16.00 ó.

Felnőtt hitohtatá$,•

Csütörtökön, 19.30 ó.

el i
0626355-849-esszámokon

Email yamo»gmaí/mm

2094 Nagkovácsi, Dobos tér

n

Adományaikat kbszönjuk! Varga Róbert


