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Pünkösd
"A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és
békességgel, hogy bővelkedjetek a reménységben a Szentlélek ereje által." (Róm 15,13)
Mi történt tulajdonképpen pünkösdkor? Hogyan történt? Erre a két kérdésre keressünk
választ!
1. Mi történt pünkösdkor?
Az történt, hogy Jézus Krisztus tanítványai valami miatt
megváltoztak. Olyan mélyreható változást éltek át, amilyenre
életünk során néhány alkalommal a legtöbben csak
vágyakozunk. Amikor az ember szeretne szabadulni a maga
rossz természetétől, amikor szeretne megszabadulni a múlt
nyomasztó emlékeitől, vagy valamilyen szenvedélynek a
rabságából, amikor szeretne alapvetően változtatni a
gondolkozásán, a jellemén, a szokásain, vagy amikor
szeretnénk
megváltoztatni
a
gyermekeinket,
a
gondolkozásukat, a jellemüket, a szokásaikat. Sokféle módon
próbálkozunk ezzel, igen csekély eredménnyel. Ez a változás
az, amit nem lehet elérni sem neveléssel, sem önfegyelemmel,
sem ígéretekkel, sem fenyítéssel. Mert Jézus tanítványai
pünkösd előtt tele voltak félelemmel, tanácstalansággal,
bizonytalansággal. Pünkösd után ezek az emberek bátran a nyilvánosság elé léptek.
Felelősséget éreztek másokért, valami különös szeretet ébredt a szívükben mindenki
iránt, és olyan mondanivalóval léptek színre, amit rajtuk kívül senki más nem tudott
elmondani, de amire mindenkinek szüksége volt, és ami mindenkin segített.
Mi történt közben? Tudjuk az evangéliumokból, hogy feltámadása után negyven
napig Jézus még együtt volt tanítványaival, és felkészítette őket a rájuk váró
szolgálatra. A negyvenedik napon, miközben beszélt hozzájuk, szemük láttára
felemelkedett és egy pillanat alatt eltűnt a szemük elől, egy felhő eltakarta Őt.
Ők pedig ott maradtak megrémülve vezető és védelmező nélkül. Mit kell most
tenniük? Mindenesetre összejöttek, imádkoztak, és nagyon féltek, mert Jézus
ellenségei nekik is ellenségeik maradtak, és könnyen Jézus sorsára juthattak, bármelyik
pillanatban. Összebújtak hát és vártak. Várták, hogy az ígéret, amit nem egészen
értettek, amit Jézus mondott nekik, hogyan és mikor teljesedik be. A tizedik napon,
pünkösd napján, ezek az emberek egyszer csak kinyitották az ajtót, kimentek az utcára,
ahol akkor rengeteg ember volt, mert Jeruzsálemben nagy vallási ünnep készülődött.
Péter nagy bátran és nyíltan beszélni kezdett a sokaságnak a megfeszített és
feltámadott Jézusról. Maguk is csodálkozhattak: honnan vették ehhez a bátorságot?

Miért éppen akkor tűnt el belőlük minden félelem? Hogy tudott egy írástudatlan
halász olyan összeszedett beszédet mondani? Hogyan tudott olyan erővel prédikálni,
hogy a hallgatók jó része, mintegy háromezer ember, komolyan vette, amit hallott?
Ennek jeleként megkeresztelkedtek, hittek Jézusban. S amikor az ünnep után
hazautaztak, ők is továbbmondták másoknak azt a jó hírt, amit Jézusról hallottak.
Az ő beszédükre is sokan hittek, és néhány évtized alatt a Földközi tenger medencéje
tele lett kicsi keresztény közösségekkel.
Akik hittek az elhangzott jó hírnek, azok mind ugyanazon a változáson mentek át.
Erkölcsileg jellemezte őket, hogy példás házas- és családi életet éltek. Becsületesen
dolgoztak. Szerették egymást és az ellenségeiket is. A szegény sorsúak is elégedettek
és hálásak voltak. A jómódúak szétosztották vagyonukat azoknak, akik rászorultak.
Mindezt mindenféle szervezés és biztatás nélkül, valami különös csendes belső
indításra.
Mi okozta ezt a változást?
A Biblia azt mondja: nem mi, hanem ki. Ők maguk is utólag ismerték fel, hogy ez a
Szentlélek munkája volt. Pontosan beteljesedett, amit Jézus előre ígért nekik. Amikor
például azt mondta: "Erőt vesztek majd, amikor a Szentlélek eljön reátok, és tanúim
lesztek az egész földön." Vagy amikor azt ígérte tanítványainak tőlük búcsúzva:
"Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok." Hogyan, miképpen, mikor? Elküldöm
a másik pártfogót, a vigasztaló Szentlelket. És az mikor lesz, hogyan vesszük észre?
Nem tudták a tanítványok, de megjegyezték az ígéreteket, hogy a Szentlélek majd
megtanít titeket minden szükségesre. Elvezet a teljes igazságra. Szót ad a szátokba,
amikor prédikálhattok. Nem ti lesztek, akik szóltok, hanem a ti Atyátok Lelke szól
általatok. Erő lesz a szavatokban, belülről fog megváltoztatni és vezetni benneteket.
Jézus lakozna bennük? Akármilyen furcsán hangzik is materialista
gondolkozásunknak, így van. Ez történt. Egyébként maga Jézus is ezt ígérte: "Amikor
eljön a Szentlélek, bennetek lakik, nálatok marad, és eszetekbe juttat bizonyos
dolgokat, amiket én mondtam." Belülről formálja át és kezdi irányítani azokat, akik
kapták ezt az ajándékot. Újjáteremti azokat, akik kapták ezt az ajándékot, hiszen a
Szentlélek ott volt már a világ teremtésekor is. "Isten Lelke lebegett a vizek felett."
Ott van minden ember újjáteremtésénél is. A Szentlélek: Isten - amint éppen
munkálkodik, amint éppen teremt. Úgy gondolom, hogy a Szentháromság titkát az
értelmünkkel soha nem foghatjuk fel. Számomra furcsa lenne, ha megérthetnénk az
Isten lényének a titkát. Mert ha Isten lénye beleférne az értelmünkbe, akkor az
értelmünk lenne nagyobb, és az Isten kisebb. Csak a kisebb fér bele a nagyobba.
Mivel azonban képtelenek vagyunk felfogni - olyan szépen mondja ez a magyar
kifejezés: nem érjük fel ésszel - az Isten lényének a titkát, az titok marad előttünk, de
a hitünkkel elfogadhatjuk azt, amit Isten önmagáról mondott. És Ő úgy jelentette ki
magát, mint Atya, Fiú, Szentlélek - Szentháromság egy Isten. És úgy mutatkozik be
sokszor, mint aki Isten felettünk teremtő, uralkodó, gondviselő Atyánk, de ugyanez
az Isten Jézus személyében közelebb jött hozzánk, vállalta velünk a közösséget, a
szolidaritást mindenben: Isten velünk (Emmánuel). Ugyanez az Isten a Szentlélek
alakjában még közelebb jön az emberbe, be egészen a szívünkbe - ezt ennél
racionálisabban nem tudjuk kifejezni -, és onnan belülről kezd átalakítani, irányítani
bennünket. Ez történt pünkösdkor és ez ismétlődött meg olyan sokunk életében azóta
is.
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2. És hogyan történt ez?
Mi magyarázza azt, hogy nemcsak az apostolok élték át ezt a változást és kapták a
Szentlélek erejét, hanem ott mindjárt több ezer ember, azóta meg sok millióan?
Mi ennek a magyarázata? Mit tettek ezek az emberek azért, hogy ennek a csodának
a részesei lehessenek? Hallgatták Péter prédikációját, aki Jézusról beszélt nekik.
Ennyit tettek. Hallgattak egy tanítást, ami az Úr Jézus Krisztus kereszthalálának és
feltámadásának a jelentőségéről szólt, s miközben ezt hallgatták, döbbenten arra a
felismerésre jutottak, hogy a bűn nélküli Isten Fiának miattuk kellett meghalnia.
Jézus Krisztus a kereszten nem a saját bűnei büntetését szenvedte el, mert neki nem
voltak bűnei, hanem az ő bűneik büntetését. Mindez tipikusan a Szentlélek munkája.
Aki meggyőz minket arról, hogy mi mindennel vétkeztünk Isten és egymás ellen.
Amikor végre fájni kezd az embernek az, ami bűn. Addig észre sem vette, esetleg
dicsekedett vele, vagy természetesnek tartotta. Egyszerre bűnnek látja a saját bűnét
(nem a másokét), és fájni kezd. De felragyog mellette a kegyelem is, hogy Isten
ezekre a bűneinkre teljes bocsánatot adott már akkor, amikor Jézus meghalt.
És akinek a szívében ez a bűnbánat és a bocsánatba vetett hit, a Jézusba vetett hit ott
van, az kinyitotta a szívét Jézus előtt. Annak az életébe belép a feltámadott Krisztus,
és aki Jézust kapta, az az Ő Szentlelkét is kapta. Így történt az, hogy kapták ott ők,
és kaptuk azóta nagyon sokan. Mert Jézus előtt az akadály mindig a fel nem ismert,
a meg nem bánt bűn. De amikor felismeri, megvallja, és komolyan veszi, hogy erre
bocsánatot kapott úgy, hogy ő semmit nem tett azért, Jézus tett meg mindent, akkor
Jézus belép egy ember életébe, és vele együtt mindig kapjuk az Ő Szentlelkét.
Így mondja ezt itt Péter a csodálkozó sokaságnak, amikor azt kérdezik: "Mit tegyünk
most, atyámfiai, férfiak?" "Térjetek meg (ez a kifejezés azt is jelenti: bánjátok meg
bűneiteket), ennek a jeleként keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus
nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát." Péter ezzel
azt mondta, hogy emberek, van szabadulás, mert van Szabadító. Nem hízelgett a
hallgatóságnak, mert rájuk mutat: Ezt a Jézust ti feszítettétek keresztre gonosz
kezeitekkel. De akármit tettetek, vagy valaki akármennyire elrontotta az életét, lehet
újra kezdeni, sőt lehet újat kezdeni a feltámadott Krisztussal. Ezért lett Ő emberré,
ezért halt meg, ezért támadott fel, és ezért árasztotta most ki az Ő Szentlelkét.
Mindenki megnyithatja a szívét előtte, Ő ott rendet teremt, békességet ajándékoz.
Bizonyossá tesz, hogy bocsánatot kaptunk. Visszavezet Istenhez, akit otthagytunk,
és végre visszaáll a kizökkent életünk a helyére. A helyén lesz az ember.
Tud helyesen gondolkozni, helyesen beszélni, és azzal fogja eltölteni ezt a rövid
földi életet, amire Isten azt neki adta. Mindez a Szentlélek munkája.

Hadd bátorítsak ezért mindenkit: hívjuk segítségül az Úr nevét. Mert aki segítségül
hívja, annak belép az életébe, az másként tölti el ezt a néhány évtizedet, és az
üdvözül - ahogy a Bibliában olvastuk. Hívd segítségül az Úr Jézus nevét még ma!
Másként telik el az életed, és másként telik el az örökkévalóság: nem Jézus nélkül,
hanem vele együtt tölthetjük azt.
Szepesi Szilárd
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Imádsággal a Szentháromság-ikonról
Az ikonfestőnek, aki a Szentháromságot ábrázolja,
nagyon nehéz feladata van. Képen kell kifejeznie a
három személyben lévő egy Isten titkát. Azt a titkot,
amit eszünkkel fel nem foghatunk. Andrej Rubljov, a
híres orosz ikonfestő imádságos lelkületű szerzetes
volt. Csodálatos képet festett a Szentháromságról.
Ő sem maga találta ki a Szentháromság képét, hanem a
Teremtés könyvének elbeszélését festette meg.
Azt a jelenetet, amikor a három titokzatos angyal
meglátogatja Ábrahámot. (Ter 18,1-33)
Próbáljuk meg most az imádság oldaláról
megközelíteni a Szentháromság ikonját! Vegyük elő
hitvallásunk szövegét, és képzeletben tegyük a
Szentháromság ikonja mellé. A hitvallás szövege egy
egység, egy imádság. Rubljov ezt az egységet a képen
úgy fejezi ki, hogy egy körben ábrázolja az alakokat,
akik részben egymás felé, részben pedig felénk fordulnak, s ezt az egységet fejezi ki az is,
hogy a Háromság személyei hasonlóak egymáshoz. Ez nemcsak az imádság, hanem a
Szentháromság egységét is kifejezi.
A Hiszekegy négy részből áll.
Az első részben az Atyáról, a másodikban a Fiúról, a harmadikban a
Szentlélekről, a negyedikben Krisztus Egyházáról valljuk meg hitünket. Ez képben is
kifejezhető, melyet Rubljov ikonja nagyon jól szemléltet: az Atyára vonatkozó rész
nagyon rövid a Hiszekegyben. Ha megfigyeljük a baloldali angyalt, azt vehetjük észre,
hogy nem fordul teljesen felénk, ruhájának színe pedig halvány, szinte átlátszó.
A szöveg Fiúról szóló része a leghosszabb, hiszen róla tudunk a legtöbbet, mivel
testet öltve látni engedte magát. A képen a velünk szemben lévő angyal felel meg a
Fiúnak. A szemünk, ha a képre nézünk, rögtön rá irányul. Ruhája színe határozott színű:
kék és barna. Ez fejezi ki Krisztus isteni és emberi természetét. A kék jelzi a mennyet, az
istenséget, a barna a földet, az emberséget. E mögött az angyal mögött emelkedik egy fa.
Az a fa, melynek gyökerei a földbe kapaszkodnak, ágai pedig az ég felé nyújtóznak. Ez
jelképezi a keresztfát, mely Jézus Krisztus által szintén összeköti a Földet az éggel.
A Szentlélekről szólva a Hiszekegy ismét röviddé és szűkszavúvá válik,
melynek oka, hogy a Szentlélekről is kevés ismeretünk van. A kép harmadik angyala –
akárcsak az első – nem fordul teljesen felénk. Ruhájának színe zöld, az életerőt, az
ifjúságot, a növekedést, a bizakodást fejezi ki.
A Szentháromság köre ezzel bezárult, de hol van akkor a Hitvallás negyedik
része? Ha figyelmesen megnézzük az ikont, megfigyelhetjük, hogy a három személy
körbefog egy kelyhet, az Eukarisztia kelyhét, ami összefogja Istent az Egyházzal. Így a
keresztség által minden ember meghívást kap arra, hogy találkozzon Krisztussal, benne a
Szentháromsággal és az örök élettel.
Pacsai János
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Ne menj dühösen aludni!

„és ne adjatok helyet az ördögnek. (Ef 4,21)
Amikor megosztod az életedet egy másik személlyel, akinek támogatást és
egész életre szóló gondoskodást ígértél, soha ne feküdj le haraggal a szívedben.
Szükségszerűnek tűnik, hogy amíg nem csiszolódunk össze, létrejönnek
nézetkülönbségek, félreértések. Kötelezzük el magunkat mindnyájan, hogy
pihenni térésünk előtt helyreállítjuk a békességet, hogy a különbözőség ne
verjen éket a kapcsolataikban és ne hordozza magában a harag, az indulat
magjait.
A probléma a gondolkodásunkban van. Azt a választ kapjuk a
problémáinkra, hogy küzdj vagy menekülj, mert a másik nem érti, amit közölni
akarunk vele. A válasz egy szűk látótérbe sodor minket. A férfiak háromszor
hosszabb ideig dolgozzák fel a problémákat, mint a nők.
Technikailag segít egy nagy séta, vagy egy jó fürdő, vagy tudatosan
lassabban vesszük a levegőt, mindez fizikailag segítik a gondolkodás
rendszerét, gondolatok rendezését. A vérnyomás csökken, a belső látás tágul és
ez az alapja, hogy őszintén megpróbálják megoldani a problémát.
A mi eszközünk nem a hallgatás, vagy a gyors megoldás, hogy megölelem a
házastársat a konyhában és azt mondom, hogy sajnálom, mert ezzel csak a
szőnyeg alá seprem a gondjainkat.
A keresztény házastársak, ebben a nehéz helyzetben segítségül hívják Jézust.
Ez a pillanat az, amikor a Jézus-ima praktikusan segítséget nyújt nekik. Ha már
rendszeresen begyakoroltam és életem része lett, akkor ez az ima mindig
velünk van, érdemes azonnal megragadni, amikor a gond beköszönt, hogy
szembe nézzek a nehézséggel. Ez olyasmivé válhat a stresszhelyzetben, mint
egy automatikus válasz. Merjünk imádkozni a nézeteltérés közepén, hogy
gondolataink érintkezésbe kerüljenek Istennel és mi ezáltal lecsillapodjunk.
Ha dühösek leszünk és behergeljük magunkat, vegyük ezt észre időben,
sétáljunk egyet és mondogassuk: „Uram, Jézus Krisztus, könyörülj rajtam!” lépésünk ütemének megfelelően. Ha az értelmünk megbékélt, lenyugodott,
akkor kezdhetünk a probléma megoldásához.
Jézus a következőket ajánlja: 22Én viszont azt mondom nektek, hogy
mindenki, aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre. Ha valaki azt mondja a
testvérének: ‘Oktalan’, méltó a főtanács ítéletére; aki pedig azt mondja:
‘Bolond’, méltó a gyehenna tüzére. 23Amikor tehát fölajánlod adományodat az
oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van
ellened: 24hagyd ott az adományodat az oltár előtt, és először menj, békülj ki
testvéreddel, s csak akkor menj és ajánld föl adományodat. (Mt 5,22-24)
Szeretettel: Lelkiatyád
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Dátum

Program

Június 3 -4.

Pünkösdi búcsú.

Június 19.

Tanévvégi hittanos hálaadás.

Június 19-22.

Ruszin tábor

Június 23 -24.

Óvónők, pedagógusok év végi hálaadása.

Örömben és gyászban fogékonyabb az ember
a jámbor gondolatokra. Ezen gondolatokat, a
személyes és családi eseményeken (esküvő,
keresztelés, házassági évforduló és temetés)
elhangzott igehirdetéseket adja közre a
nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök
legújabb kötete.

A szerző korszerű szellemben, ragyogó
stílusban, gyakran humorral fűszerezve
vezeti a házastársakat az együtt maradás
értelméhez,
miközben
a
keresztény
családmodellt vállaló és felvállaló bátorságra
buzdít.
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Baba—mama foglalkozás
Szeretettel várunk minden anyukát és babáját (0-3 éves korig),
kéthetente a Missziós Irodában!
(3526 Miskolc, Szeles utca 35.)

Nyári foglalkozások időpontjai:
2017. 06. 06. (kedd): 16:30-17:15
2017. 07. 04. (kedd): 16:30-17:15
2017. 08. 08. (kedd): 16:30-17:15
Ölbeli játékok, mondókák, énekek,
kötetlen játék, beszélgetés...
Érdeklődni lehet: Bárányné Nagy Melindánál 06-30-630-5202

Hamarosan itt a nyári szünet! Sok-sok élmény, öröm vár rátok a nyáron.
Bár hittan órák nincsenek, ekkor se felejtsék, hogy a vakáció ideje alatt is jó
keresztények maradjatok! :-) Itt találtok néhány segítő, útbaigazító gondolatot.
Használjátok őket minél gyakrabban!

Bárányné Nagy Melinda
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A cikkeket vagy véleményüket a következő e-mail címre várjuk: missziosiroda@gmail.com
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapzárta: előző hónap 25.
Kiadja: A Miskolci Egyházmegye Missziós Irodája — MI
Ezt a hírlevelet Csoma Zsuzsanna szerkesztette. (tel.: 06 30 9577069)
Felelős kiadó: Juhász Géza első helynök (tel.: 06 30 7426266)

