
Köszöntés: Pünkösdi együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett,
fenntart, s bölcsen igazgat mindeneket. Ámen

Ének:
150:1 „Dicsérjétek az Urat!”
189 „E pünkösd ünnepében…”
370:1,2 „Jövel, Szentlélek Úr Isten…”

Előfohász: „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a
józanság lelkét.”(2Tim1,7)

Lekció: Apostolok cselekedetei 2, 1-21 Lelkünk épülésére és hitünk erősödésére olvasom
felétek Istennek Szent Igéjét, amely megírva található… 
Az Úr áldása legyen az Ő igéjének olvasásán, hallgatásán és szívünkbe való befogadásán-
ezért gyertek most s imádkozzunk

Előima: Örökkévaló Istenünk, mennyei Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban!
Kérünk  Téged,  Te  táplálj  bennünket  ma  is  kegyelmed  által,  amikor  hozzuk  a  mi

életünket és szívünket. Hálát adunk neked a megtartatásért, hogy ma együtt ünnepelhetünk, és
együtt állhatunk a kegyelem asztalához.

Köszönjük  Neked,  hogy  miután  elvégezted  a  megváltásunkat,  mielőtt  felmentél  a
mennyei dicsőségbe, hogy helyet készíts a benned hívők számára, hogy közbenjárónk legyen
ígéretet tettél, hogy nem hagysz bennünket árván, hanem megelevenítő, bátorító Szentlelked
ajándékozod nekünk.

Könyörülj  meg  rajtunk  Szentlélek  Isten,  hogy  bűneinket  felismerve,  őszintén  meg
tudjuk  vallani  Neked  mindazt,  amit  Ellened  és  felebarátaink  ellen  vétkeztünk.  Újíts  meg
bennünket, hogy eléd tárva mulasztásainkat a Te szolgálatodba akarjunk állni, s mindenkor a
Te dicsőségedet keresve élni. 

Urunk tisztíts  meg bennünket egyen-egyenként,  ne vond meg tőlünk a lélek erejét,
add, hogy úgy várjunk ma igédre, hogy közben egyedül Rád figyelünk. Világosítsd meg a mi
elménket, és Te készítsd az utat a szívünkig, hogy az ige magjai olyan termőtalajba hulljanak,
ahol meggyökerezve gyümölcsöt is teremnek, hogy belső békességgel tudjunk Rád figyelni,
hogy magunkat  megalázva mindenkor Krisztus felmagasztalásáig eljussunk, kérve a Lélek
gyümölcsét a mi életünkbe. 

Hisszük,  hogy  ma  is  történhetnek  olyan  csodák,  mint  egykor  az  első  pünkösd
alkalmával, ne maradjon hát néma az ajkunk, hogy a megdermedt szívek hadd nyíljanak meg
előtted, és hadd fogadják be az evangéliumot. 

Ruházz fel bennünket is azzal a bátorsággal, amelyben a tanítványok részesültek, hogy
mindenkor vallást  tudjunk tenni a Te háromszor szent nevedről.    Töltsd el  a  szívünk és
életünk. Hiszen a Lélek nélkül ma felesleges lenne a mi ittlétünk, csak emberi félelem és
aggódás minden napunk, amit nélküled kellene töltenünk. 

Jöjj hát, áraszt ki ránk kegyelmed és erőd, amikor igaz szívvel kérjük a megújulást.
Jöjj cselekedj, hadd ébredjen a lelkünk, s mozduljon a szívünk érted. Szentlélek szállj le ránk,
hogy áldás származzon ittlétünkből. A Fiúért kérünk hallgass meg minket Ámen

. 
 

Igehirdetés előtti ének:370:3 „Ó mi édes Vigasztalónk…”



Textus: Apostolok cselekedetei 2, 37. 38  Az a Szent Ige, amely alapján szólni kívánok 
hozzátok a Szentlélek segítségül hívásával megírva található..

„Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől: Mit tegyünk, 
atyámfiai, férfiak? Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien 
Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.”

Pünkösdöt ünneplő keresztyén gyülekezet,
Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Ahogy életünk folyamán nem választhatunk ki egy ún. kedvenc évet, vagy számunkra

kedves eseményt és azt nem élhetjük át újra és újra, úgy a hitéletünkben sem maradhatunk

meg egy helyben, nem maradhatunk semlegesek Isten igéjét hallgatva. 

Hiszen az idő teltével napi szinten új utakat kell megjárnunk, és új akadályokat kell

leküzdenünk,  s  valahogy  így  van  ez  azon  az  úton  is,  amíg  részesülünk  a  Szentlélek

ajándékában.  

Újra  pünkösdöt  ünnepelhetünk,  s  újra  szólhat  hozzánk  Péter  igehirdetése,  amikor

megtérésre  hívja  Isten  népét,  hívja  a  Lélek  erejével,  hogy  keresztelkedjenek  meg,  s

részesülhetnek a bűnök bocsánatában. 

Kedves  Testvéreim!  Az  ittlévők  többségénél  már  megtörtént  a  keresztség,  hiszen

egyházunk a gyermekkeresztséget szorgalmazza, ezzel is hirdetve, hogy még mikor semmit

sem  tudunk  a  teremtő  és  gondviselő  Istenről,  Ő  már  övéinek  tekint  bennünket,  s  kis

gyermekként  adja  a  Szentlélek  erejét  belénk,  ami  életünk  során  előbb  vagy  utóbb  olyan

formában hat, hogy megtérek, vagy ha jobban teszik visszatérek, ahhoz az Istenhez, akitől

egykor  ősszüleink  elfordultak-  s  felismerve  bűneimet,  őszinte  bűnbánatot  tudok  tartani,

amelyre  válaszként  megkapom  bűneim  bocsánatát.  Mert  Istennek  soha  nem  egy  magát

gyengének  vagy  magát  erősnek  nevező  emberre  van  szüksége,  hanem egy  olyan  őszinte

megtérő lélekre, amely rátalál élete Urára, mert a Szentlélek megvilágosítja a szívét, s el tudja

fogadni Krisztus keresztjét, mint érte megtörtént eseményt.

Lehet, hogy a pünkösdi, az ünnepi kosztümök és öltönyök változnak, és bennük mi is

méretbelileg,  de  az  emberi  szív  soha,  s  ez  a  szív,  amíg  dobog,  addig  keresi  boldogsága

forrását, életének értelmét, sokszor vigasztalhatatlan állapotának a kezelését, s addig kutat, és

gyötrődik, amíg rá nem talál Krisztusára, amíg a Szentlélek Isten meg nem érinti.



 S ezt a megérintést átélve tud a hívő ember olyan reménnyel élni, hogy neki maga az Isten

bocsátott meg, őt maga az Isten vigasztalja, maga az Isten csepegtet erőt a sokszor erőtlen

testébe, s maga az Isten adja Szentlelkét, hogy olyan helyzetekben is megálljon, amit még ép

ésszel is nehéz felfogni. Ilyenkor a szívünk legfontosabb kérdése, hogy mit cselekedjünk? Mit

tegyünk? Hogyan lehetne kedves az életünk Isten előtt.  Amikor életünkbe belép az Isten,

akkor már nem arról szólnak az imáink, a kéréseink az Ő irányába, hogy mit tegyen ő meg a

mindennapjainkban,  hanem  azt  kérdezzük  Tőle,  hogy  én  mit  tegyek?  mi  mit  tegyünk?

Ilyenkor már nem a mi akaratunk a fontos, hanem teret engedünk az Isten akaratának. 

Tapasztaltad már a Lélek erejét életed felett kedves testvérem! Tapasztaltad már azt az

elfogadó szeretetet, amelyben átélted, hogy hozzád is lehajolt az Isten, s ha engedted, akkor

valóban  ő  volt  az,  aki  vigasztalt,  aki  sebeidet  bekötözte,  aki  többet  adott  fájdalmaid  és

nehézségeid közepette, mint mikor azt mondják, hogy az idő majd mindent begyógyít.

 Tudj hálás lenni azokért az alkalmakért,  amikor saját bőrödön átélted Isten Szentlelkének

jelenlétét. 

Mert amikor Jézus Krisztus nevében kérünk, és az Ő nevében várunk akkor tudnunk kell,

hogy ez a Krisztus küldte a második adventben élő népnek a Szentlelket, hogy amíg Ő nem

lehet  testközelben,  addig  a  Szentlélek  Isten  szívközelbe  költözzön,  s  egyre  többen

megismerjék, egyre többen megtérjenek és visszatérjenek az Istenhez, mert Ő az egykor adott

ígéreteit nem vonja vissza. Lehet, hogy mi tékozló gyermekek módjára hátat fordítunk egy-

egy helyzetben az Istennek, de Ő az, aki bármikor visszafogad, sőt kitárt karokkal vár, hogy

megtérésünk  és  hozzátérésünk  egy olyan megtalálás  legyen,  amelyben  helyén érezzük  az

életünket,  amelyben nem vágyunk elmúlt  események örömeire,  és nem sírjuk vissza múlt

emlékeit,  hanem a  jelenben  élve  arra  Krisztusra  várunk,  aki  egy  reményteljes  jövőt  ígér

mindnyájunknak.  

Ez a Lélek mondatja ki velünk, hogy Jézus az Úr, az Ő vezetésével tehetünk hitvallást,

az Ő vezetésével ígérhetünk és fogadhatunk, akkor amikor a kegyelem asztalához készülünk. 

S ezeket a lelki ajándékokat Pál apostol a korintusbeliekhez írott 1. levelében meg is nevezi,

amelyeknek segítségével megvizsgálhatjuk saját magunkat, hogy mi az, amit kaptam, melyik

az a  kegyelmi  ajándék,  amelyben részesültem,  mert  nemcsak a  karácsony az ajándékozás

ünnepe,  hanem  pünkösdkor  is  ajándékokat,  lelki  ajándékokat,  karizmákat  ajándékoz  a

Szentlélek Isten, hogy ezzel is kifejezze irántunk érzett szeretetét, mert egy ajándék minősége

nagyban jelzi a kapcsolat minőségét is. S míg a kegyelmi ajándékok különbözőek addig a

lélek egy marad. S ezeket az ajándékokat azért kapjuk, hogy használjuk is. 



Vannak, akik a bölcsesség igéjét kapják: akik valóban bölcsen tudnak viselkedni, és

szólni, s ha kell tanácsot adni Krisztusban testvéreiknek. 

Van, aki az ismeret igéjét ugyanattól a Lélektől. A hit is ettől a lélektől származik, éppen ezért

nem ítélkezhetem a nem hívők felett, sőt feladatot kapok, hogy imában az Úr elé vigyem az

életüket.  Valamint  csak  hálámat  fejezhetem  ki  Isten  felé,  amikor  ki  tudom  mondani

magamról,  hogy hittel  hallgatom az igét, hittel  elfogadom az értem történt eseményeket,  s

hittel adom tovább a környezetemben mindazt, amit Isten kegyelméből megtapasztalhattam,

és Isten gondviselése által megélhettem. De közben nem emelem magam a körülöttem élő

magukat keresztyénnek nevezők felé, azt gondolva, hogy ahogyan én hiszek és cselekszek

csak az a helyes és minden más értéktelen. 

Van,  aki  a  gyógyítás  kegyelmi  ajándékát  kapja  meg,  az  isteni  erők  munkáit,  a

prófétálást,  a  lelkek  megkülönböztetését,  a  nyelveken  való  szólást,  vagy  azoknak

magyarázatát.  S mindezekről azt írja Pál apostol, hogy ugyanaz a Lélek munkálja,  és úgy

osztja kinek-kinek az ajándékát, ahogyan akarja. 

Ez a lélek az, ami ma is képes munkálkodni ott, ahol akar, képes arra fújni, amerre

akar, akár a kövekből is fiakat támaszt. Aki a világ kezdetétől annak végig gyülekezetet gyűjt

egybe, mert nem vonja meg tőlünk Isten a kegyelmi ajándékait, hiszen még ma is vagyunk és

jövünk,  ma  is  vannak,  akikben  ott  van  az  a  hit,  ami  nem  a  saját  dicsőségünk,  és  saját

akaratunk, hanem az Isten Szentlelkének az ajándéka, hogy látható közösségként, mint só és

világosság jelen legyünk ebben a világban, használva ajándékainkat. 

Tegye áldottá Isten Szentlelke a mi szívünkben Péter egykori szavait, s válaszoljunk

visszatéréssel  a  mi  Atyánknak,  elfogadva  a  keresztségünkkor  közölt  kiválasztó  szeretetét,

amellyel bűnbánatra és bűnvallásra hív, hogy úgy álljunk meg ma Isten színe előtt élve a szent

jegyekkel,  mint  akik átélték  a bűnök bocsánatát  és részesülnek a kegyelmi  ajándékokban,

hogy az az élet, amelyet testben töltünk az Istennek tetsző élet legyen. Ámen

Utóima: Kegyelmes Urunk!
Köszönjük, hogy Te ma is kész vagy szíven találni bennünket, amikor Igéd újra cselekvésre
indít, és fel tudjuk tenni Neked azt a kérdést egyénként, családként és gyülekezetként, hogy
Mit tegyünk? Segíts nekünk abban, hogy mindenkor akaratod tudjuk keresni emögött a kérdés
mögött, hogy mielőtt szólunk és cselekszünk meg tudjunk állni és várni a te vezetésedre. 
Köszönjük neked, hogy Fiadért te megbocsátottad a mi bűneinket és ezért lehet ő út, akin
keresztül Hozzád térhetünk. 
Urunk  kérünk  munkálj  ki  ma  is  őszinte  megtéréseket,  adj  ébredést  oda,  ahol  emberileg
lehetetlen a bűntől való szabadulás, adj Szentlelked által hitet oda, ahol mindennel próbálják
kitölteni az Isten alakú űrt a szívükben, miközben nem látják az egyetlen megoldást. Építs,
kérünk Lelked ereje által mindazokat, akik már megkapták a hit ajándékát, hogy ne maradjon



meg mustármagnyi állapotban, hanem növekedjen minden alkalommal, amikor Igéd olvassuk
és hallgatjuk. 
Hálát adunk a mögöttünk lévő időszak lelki áldásaiért, hogy Tőled távol mégis Hozzád közel
élhettük meg a templomunktól elszakított időszakot. Köszönjük Neked a megterített asztal,
hogy  hozzád  térhetünk,  hogy  Te  megbocsátod  a  mi  bűneinket,  és  megkaphatjuk  a  Lélek
ajándékát.
Megköszönjük Neked mindazokat, akik az elmúlt napokban kerek évfordulókat ünnepeltek.
Segíts nekik emlékezni az egész útra, amelyen vezetted őket.
Könyörgünk  azért  a  házaspárért,  akik  a  napokban  ünneplik  1.  házassági  évfordulójukat.
Kérünk áld és őrizd meg az Ő életüket, és csomózd össze örökre Veled és egymással az ő
útjaikat. 
Könyörgünk  mindazokért,  akik  ma  nem  lehetnek  itt  velünk.  Eléd  hozzuk  betegeinket,
gyászolóinkat  és  árváinkat,  kérünk  Te  vigasztald  és  erősítsd  mindazokat,  akik  hozzád
menekülnek erőtlenségeikkel. 
Imádkozunk  a  holnapi  iskolakezdésért,  őrizd  meg  Urunk  a  gyermekeket,  tanárokat  és
alkalmazottakat. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen 

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok…
Adakozás: Felhívom…

Áldás: Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretet és a Szentléleknek hitet ébresztő ereje legyen
és maradjon mindnyájunkkal. Ámen

Hirdetések: 

Záró ének: 371:1-3 „Jézus, Krisztus egy Mesterünk…”

ÚV:391:4,5 „Megfertőztettünk atyáink vétkével…”


