
 

 

 

 

 

 

 

 

Pünkösdről ma 

 

Ha egy mai nem hívő ember, aki már, vagy még nem ismeri a mi Bibliánk kifejezéseit, a 

pünkösd megszokott fordulatait, azt kérdezné tőlem:  

– Mi történt az első pünkösdkor? Mi is az a pünkösd? Én azt mondanám neki:  

– Egy bomba-jó adás történt! Egy addig soha nem hallott, nagy-erejű, olyan áradó adás 

történt, melyre minden más adás fölött azt mondaná, ha hallotta volna, vagy hallaná, hogy ez 

KIRÁLY! Jézus tanítványai pedig ezt együtt és egyszerre tudták fogni.   

– De ki volt az a nagy adó?  

– Az Isten, aki nemcsak van, hanem hatásai is vannak, áradó hatásai, sőt hatásai által lehet 

következtetni létére, valóságára.  Ezt az adást, hatást fogták az Ő tanítványai.  

– De, hogyan fogták?   

– Úgy, hogy volt valaki ezen a földön, akit a keresztyénség Úr Jézus Krisztusnak nevez, aki 

három éven át arra tanította őket, hogy hogyan lehet ráállni erre a hullámhosszra. Aztán 

tudták fogni a Krisztus-adást, a Krisztus-adót, a Krisztus-sávot. Mert Jézus három éven át, 

arra tanította őket, hogy ha majd Ő nem lesz velünk, ezen a hullámhosszon, az Ő nevében, az 

Ő nevére ráállva majd egyszer foghatnak egy nagy adást, nagy adót, az Isten áradó hatásait, és 

ez a hatás Ővele azonos lesz az Ő ereje által. Így lesz Ő maga bennük. Krisztusnak ezt a 

személyes erejét nevezi a Biblia Szentléleknek, Krisztus Lelkének, vagy az Isten Lelkének, 

ami különös módon nem valami, hanem valaki, tehát személy. 

 

Valahogy így kezdeném a magyarázatot pünkösdről. 

És ha ez a mai modern ember tovább kérdezné tőlem:  

– Na jó, hát ebből most már valamit sejtek, de mi volt az eredménye ennek a nagy adásnak, 

vagy hatásnak, mi lett az eredménye?    

– Az lett az első hatása, hogy ennek a nagy adónak és nagy adásnak egy reléállomása 

keletkezett egy Közel-keleti ország fővárosában, Jeruzsálemben. Ennek még ma is ez neve. 

Ez volt az első kis reléállomás a világon. Azóta már sok százezer és sok millió ilyen 

reléállomás keletkezett, ezt nevezték és nevezzük most is keresztyén egyháznak, vagy 

pontosabban gyülekezetnek, melynek az a feladata, hogy fogja és sugározza ezt az adást 

tovább.    

Ezt a mai modern ember talán megértené. Ha nem is egészen, de annál valamivel többet, 

mintha a Biblia szavaival mondtam volna el, hogy – szó szerint idézem –:  

 

„Hirtelen olyan hang hallatszott az égből, mint amikor erős szél fúj, és betöltötte az egész 

házat, ahol ültek. Azután lángnyelvek jelentek meg közöttük, és rászálltak mindenkire. 

Ekkor betöltötte őket a Szent Szellem! Mind más-más nyelveken kezdtek beszélni, ahogy a 

Szent Szellem képessé tette őket erre” (Apostolok Cselekedetei 2,2-4 – egyszerű fordítás). 

 

Balog Miklós 

 

Pünkösdi 

gondolatok 
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A SZENTLÉLEK MUNKÁJA 
 

 

A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a 

kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös 

szeretetének végpontja, áradása; ez a kiáradás. A Szentlélek (görögül pneuma, latinul Spiritus 

Sanctus) ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új 

tartalommal töltötte meg a keresztények számára. 

 

Általános kitöltetéséről már az Ószövetség prófétái is jövendöltek. A Szentlélek közösségben 

volt Jézussal emberi létének minden mozzanatában: fogantatásában, születésében, 

bemerítkezésében, pusztai megkísértetésében, tanításában és cselekedeteiben, keresztre 

feszítésében, feltámadásában. 

 

Ahogyan Jézusnak, nekünk is szükségünk van életünk minden területén a Szentlélek 

támogatására. 

Számos igevers van a Bibliában arról, miszerint az újszövetségi gyülekezet korszakában a 

Szentlélek munkálkodik a világban, meggyőz, nyilvánvalóvá teszi a valóságot a bűnről, az 

igazságról és az ítéletről. Ő az, aki a hívő embert újjászüli, megszenteli; tanítja, vezeti, 

tanácsolja, megfeddi, bátorítja, vigasztalja, képessé teszi arra, hogy megteremje a Lélek 

gyümölcsét, amelyek: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, 

önmegtartóztatás (Gal 5,22-23). 

 

Néhány igevers a Szentlélekről: 

 

„A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket 

mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (Jn 14,26) 

 

„A Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell.” (Lk 12,12) 

 

„Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem 

önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti 

nektek.” (Jn 16,13) 

 

Nagy Krisztina 

 

 
 

 

 

Vándorló ünnep 

     

 

Ebben az évben minden másként van. Jó, és rossz értelemben is kettős arca van az új rendnek. 

De kicsit nyugodtabb, ráérősebb, átgondolhatóbb és csendesebb. Ez a része tetszik nekem. 

Közelebb van hozzám. Több idő jut gondolkodni, tájékozódni és formálódni. Lelassult az idő, 

amíg tart ez a kivételes, védett időszak. 

A napokban Pünkösdről elmélkedtem és kíváncsi voltam, mit találok erről az internet nagy 

tárházában, ezért keresgélni kezdtem. Tarka volt a kép, ki-ki mást emelt ki az ünnepkörből, 

szívéhez közelebb állót, számára fontosabbat, és egyszer csak, olvasás közben egy számomra 

nagyon érdekes kifejezés ragadta meg a figyelmemet. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentl%C3%A9lek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentl%C3%A9lek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Isten
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Apostol
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Vándorló ünnepnek nevezik, mivel nem dátumhoz kötődik. Egyetlen dolog, ami 

meghatározza, és amivel összefügg: az a Húsvét. Az ünnep, melyen Jézus feltámadását, és az 

ünnep, amelyen az egyház megszületését ünnepeljük. Szétszakíthatatlanul összefonódik, és az 

első nélkül nincs a második.  

Hirtelen olyan sok összefüggésben láttam üzenetet a „vándorló” szóban. Mind vándorluk, 

hiszen megyünk át az életen, indultunk valahonnan, tartunk valahová, és közben megyünk 

valamilyen úton. Bár néha szeretnénk, nem állhatunk meg, és maradhatunk egy helyen, hiszen 

egyetlen pillanatunk sem jön vissza, nem élhetjük újra. Az irányt az a viszony adja meg, 

amelyet Jézus feltámadása jelent az életünkben. Vonz, vagy taszít minket, de meghatároz.  

Azután vándorlunk a kapcsolatainkban is, hiszen a többiek is úton vannak, nagyon kevés az a 

személy, aki ténylegesen végigkísér az életutunkon. A legtöbb emberrel csak időszakosan 

kapcsolódunk erősen, és akármilyen jó időket éltünk is meg egymással, végül az utak 

szétválnak és elkanyarodnak egymástól. Marad a jó emlék, a szeretet érzése, de a részletek a 

homályba vesznek. 

 

Vándorlunk az érdeklődésünkben is, időszakosan mindig adódik valami, ami leköti 

figyelmünket és energiánkat. Olyankor arra a dologra fókuszálunk, de végül ezeknek a 

dolgoknak a varázsa is fakul, már nem annyira érdekesek és figyelmünk új, frissebb téma felé 

fordul. Megőrizve a szerzett tapasztalatot, de készekké válunk új kihívások felé fordulni. 

 

Vándorlunk a fizikai teljesítőképességünkben is. Gyermekként növünk, erősödünk és el sem 

tudjuk képzelni, hogy ez a folyamat valaha más irányba fordul. Fiatalként és felnőttként, úgy 

érezzük, nincs előttünk akadály és nem is értjük azokat, akik korlátjaik miatt nem olyan 

lendülettel érik az életüket, mint ahogyan azt elvárjuk tőlük. Azután lépésről, lépésre még is 

csak visszafordulunk a kiinduló helyzet felé. Bejárjuk vándorlásunk útját. 

 

Vándorlunk lelki fejlődésünk útján is. Jó esetben a pozitív irány felé haladva. Van egy 

csodálatos ígéret a Bibliában: „Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben 

szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által 

dicsőségről dicsőségre.” (2Kor 3,18) 

 

Törekedjünk vándorlásunk során úgy formálódni, hogy abban mások is gyönyörködni 

tudjanak. A legjobb oktató van mellettünk, Jézus, ő ezt ígérte: „…én pedig kérni fogom az 

Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké…” (Jn 14:16). „A 

Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket 

mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (Jn, 14:26) 

 

Éljünk tehát azzal a lehetőséggel, amit Pünkösdkor Isten nekünk adott, és engedjük, hogy 

Lelke valóban átjárjon és vezessen minket, hangolódjunk rá, és tapasztaljuk meg vezetését, 

minden nap éljen lelkünkben. Engedjük, hogy ereje általunk is ki tudjon áradni. Kötődjünk 

össze a legfontosabb üzenettel elválaszthatatlanul, és ne függjünk mástól, csak az értünk 

meghalt és feltámadt Úr Jézustól. 

 

Tiszáné Gneth Gabriella 
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Te kinek vagy minek vagy a hordozója? 

 

 

 

A koronavírus járvány ideje alatt sokat hallhatjuk azt, hogy vannak olyan személyek, akik 

betegek, akiknek tüneteik vannak, rosszul érzik magukat, de vannak tünetmentes 

(vírus)hordozók is. Nekik nincsenek tüneteik, lehet, hogy nem is tudnak arról, hogy 

megfertőződtek, de attól még ők másokat megfertőzhetnek. Ezért talán ők még 

veszélyesebbek is egészséges embertársaikra nézve, mert látszólag egészségesek, nem 

láthatóak rajtuk a betegség jelei, az egészségesek között vannak és fertőzhetnek, 

megbetegíthetik őket! 

 

Úgy gondolom, hogy ugyanígy van ez lelki vonatkozásban is. Vannak vagy lehetnek olyan 

emberek vagy dolgok, akik/amik látszólag ártalmatlanok, de a lelkünket megbetegíthetik! 

Akár lelki halált is okozhatnak, anélkül, hogy tudnánk róla. Lehet ez akár egy film, egy 

interneten keresztül áramló „vírus”, akár egy könyv vagy újság és még számtalan dolog, 

amely akár a környezetünkben is elérhető. Viszont az elérhetőség nem azt jelenti, hogy azzal 

élnünk is kell! És egy személyen keresztül akár egy egész csoport is megbetegedhet ezáltal, 

ha nem vagyunk képesek vagy esetleg nem is akarjuk ezeket megszűrni. Használjuk ehhez a 

„lelki maszkokat” és vigyázzunk saját magunk és embertársaink egészségére is! 

 

Femerül a kérdés: Én/Te/Mi mit hordozunk? Mivel „fertőzünk”? Mit okozunk másoknak?  

Hordozni jó dolgot is lehet, sőt, nekünk keresztényeknek, azokat kell!  

 

Az Apostolok Cselekedetei 2. részében azt olvashatjuk, hogy a tanítványoknak meg kellett 

várniuk a Szentlélek kitöltetését, utána mehettek csak ki az emberek közé, de utána menniük 

kellett! Egyrészt saját maguk érdekében volt szükséges a várakozás, hogy felruházott erővel 

rendelkezzenek a gonoszságokkal szemben, másrészt embertársaik felé is csak így tudták 

Isten erejét közvetíteni. Először betöltekeztek Szentlélekkel és Vele együtt mentek tovább. 

Nem hagyták a Lelket a felházban, hanem az Ő hordozói lettek! 

 

Töltekezzünk be mi is Isten erejével és hordozzuk Istentől kapott keresztünket és a Szent 

Lélek erejét saját és a körülöttünk elő emberek érdekében egyaránt! 

 

 

 

Nagy Krisztina  
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Mihez kezdj a gyöngyeiddel? 

 

 

 

 

 

Pünkösdkor nemcsak az egyház születésnapját ünnepeljük, hanem a Szentlélek kitöltetését is. 

Maga az Úr Jézus ígérte meg a Lélek elküldését: „Én azonban az igazságot mondom nektek: 

jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha 

pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok.” (Jn. 16:7) A Lélek sok helyen jelen van az 

életünkben. Egyik ilyen, amikor segít imádkoznunk: „Ugyanígy segít a Lélek is a mi 

erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de 

maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” Róm. 8:26 Ezt nagyon 

erőteljesen tapasztaltam meg a héten. 

 

Pénteken reggel szinte a csendességem nagy részét az tette ki, hogy kiöntöttem a lelkem az 

Úrnak, elmondtam, hogy egy bizonyos munkahelyi helyzet mennyire fáj, én úgy érzem, hogy 

minden tőlem telhetőt megtettem már az ügy érdekében az aranyszabály szerint („Amit csak 

szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük,…” 

Mt. 7:12), mégse látok változást a másik oldalról. Isten vezetését kértem az ügyben. Biztos 

voltam benne, hogy érkezik a válasz, de azt nem gondoltam volna, hogy már az esti 

házicsoportban megkapom az útmutatást! 

A téma a kapcsolataink fejlődése volt, hogyan juthatunk eggyel magasabb szintre. A lelki 

életünkben is fontos a fejlődés. A jelen helyzetben esetleg a Biblia olvasásban vagy a 

testvérekkel fenntartott kapcsolatunkban jutottunk előbbre, esetleg több üzenetet kaptunk az 

Úrtól. Vizsgáljuk meg magunkat őszintén a Lélek segítségével: az elmúlt 2 hónapban 

közelebb jutottunk Istenhez vagy eltávolodtunk tőle. Akárhol is vagyunk most, mindig lehet 

fejlődni, előbbre lépni.  

A Mt. 7:1-11 alapján a hitéletben előforduló szintekről és előre lépési lehetőségekről 

beszéltünk.  

 Az 1-5 versekben egy alacsonyabb szintet látunk: olyan emberről szól, aki állandóan 

másokat kritizál, magát sosem nézi. Itt egy magasabb szint, ha nem piszkálom a másik 

szálkáját, hanem a magam gerendájával foglalkozom. Egy idő után, mikor kivettem a 

gerendámat, már nem is zavar a másik szálkája.  

 A 6. vers azt írja le, hogy valaki az értékeit odadobja azoknak, akik nem értékelik azt. 

Itt egy magasabb szint, ha megvizsgálod, hogy kire bízod az értékeidet. Vigyázzunk a 

kincseinkre, mert vannak energia vámpírok, akik kiszívják az erőnket, ebben a 

kapcsolatban ne tegyünk meg dolgokat, ne adjunk oda dolgokat!  

 A 7-11 vers az ember és Isten közötti viszonyról ír: ha keressük Őt, akkor megtaláljuk, 

ha kérünk Tőle, Ő ad. Ha a földi apukánk a legjobb is volt, és megadta azt, amit 

kértünk, a Mennyei Atyánk még ennél is magasabb szinten ad nekünk! Ő vigyáz ránk, 

megőriz, nem hajt el! Legyünk még közelebbi kapcsolatba Istennel!   

Isten Szentlelke által rámutatott arra a bizonyos munkahelyi kapcsolatomra, amiért péntek 

reggel imádkoztam. Azt mutatta meg, hogy nem gazdálkodom mindig jól a gyöngyeimmel. 

Arról is beszélt Attila testvér, hogy vigyázzunk a cinikusokkal. Az Úr Jézus is ezt tette 

Heródessel: nem válaszolt neki. Nem kell mindig kardot rántanunk, van amikor a jó megoldás 

az, ha meghátrálunk az adott helyzetben. Nagy kincs a lelki nyugalmunk, ha valaki ezt 

elveszi, mert felzaklat, akkor az baj. A tanítványok egy problémás helyzetben tüzet akartak 

kérni, hogy megoldják a helyzetet. Az Úr Jézus megoldása inkább olyan volt, mint a víz: az 
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nem akarja tönkre tenni a sziklát, inkább kikerüli. Meg kell tanulnunk a nagyvonalú 

eleganciát mondva: Uram, a gyöngyeim nem ide valók, nem adom oda prédául!  

Isten Lelke által arra világított rá, hogy ebben a munkahelyi kapcsolatomban nem jó, hogy 

annyira erőlködöm, hogy az jól működjön, amikor kiderül valami probléma, akkor azt én 

kijavítom, de nem érzek semmi változást a másik oldalról. A múltban sok sebet kaptam ettől a 

kollégától. Most azért imádkozom, hogy igazán tudjak megbocsátani. Amikor újabb 

nehézségek jönnek, akkor derül ki, hogy ez még nem sikerült, mert feljön minden korábbi 

fájdalom. Olyan ez, mint a seb, ami még nem gyógyult be. De csak ennyit kell tennem, többet 

nem, a gyöngyeim nem ebbe a kapcsolatba valók. Közben Isten adott egy másik kollégát idén 

márciusban. Vele sokkal könnyebb: korombeli, és amikor kiadok egy faladatot, akkor azt 

igyekszik minél hamarább megcsinálni. Ebbe a kapcsolatba inkább érdemes időt és energiát 

fektetni. Pénteken például már megkérdezte, mit jelent az, hogy valaki baptista. Nem akarta 

neten megkeresni, inkább tőlem kérdezte meg. 

A Lélek vezessen bennünket abban, hogyan gazdálkodjunk a gyöngyeinkkel! 

 

Lévai Szilvia 

 

 

 

 
 

 

 

Pünkösd: kapni, adni 

 

 

Szükségem van belső tisztaságra, a lelkületi és kedély bűnöktöli tisztulásra is, és szükségem 

van külső bizonyságtevő erőre. Az egyik arra való, hogy én fejlődjem, a másik, hogy az 

evangélium terjedjen. Az egyik lehatol a szív legmélyebb mélyére, a másik elmegy a föld 

legszélsőbb határáig. 

 

Jogász apuka beszélte el, hogy előadásra készült, amelyet egy összejövetelen akart elmondani. 

Kislánya félbeszakította, s kérte, hogy menjen vele játszani. Az apa csendre intette, mert 

gondolkodnia kell a mondanivalóján. "Apám, hát nem tudod, miről beszélj? - kérdezte a 

gyerek.- Beszélj nekik Jézusról, hiszen az ügyvédek azért vannak. Nem?" Igen, az ügyvédek 

ezért vannak, s ezért vagyunk mi is - beszélni Jézusról, nem is csak szóval, hanem egész 

életünkkel. S mégis, ez az a pont, ahol a leggyengébbek vagyunk. Jézus négy helyet említ, 

ahova nem szabad elrejteni a " világosságunk"-at. Óva intett, hogy ne tegyük „véka” alá, 

„edény” alá, „rejtekbe” és az „ágy” alá. 

A lelki erő az Istennel való belső közösségből, az Ő kezébe való teljes odaadottságból 

származik. Nem vagyunk kiüresített szívűek, azért nem látjuk Istent vele való lelki 

közösségben, erőben. Adunk neki, de nem mindent. Általa mindent megtehetünk, amit 

tennünk kell. Pünkösd a Hegyi beszéd megvalósulása. 

 

Én semmit sem adtam Istennek, csak életem csődjét, s Ő - csodák csodája - elfogadta azt, és 

odaadta érte ereje egész kincsesházát. Ahogy megváltottságom nagyságát és szépségét 

szemléltem, arra gondoltam: mily csodálatos kegyelem, amit ez a kicsi emberszív hordozhat! 

 

Ahol a Lélek uralomra jut, kettőt cselekszik: fertőtlenít és bizonyságtévővé avat. 

Két tényezője van pünkösdnek, amely állandó marad: életerő és életadó-erő. 

Jeligém: Nem mehetek előbbre, míg mélyebbre nem megyek!!! „EVEZZ A MÉLYRE” 

Lukács 5,4 
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Pünkösd életet akar, ezért mozgatója a megosztás. 

Csak annyiban élünk, amennyiben adunk! 

  

A mai napig a fülembe cseng egy vers sorai, melyet már régen hallottam, s az írója ugyan nem 

ismert számomra, de a mondanivalója annyira magával ragadt, hogy azonnal lejegyeztem. 

 

„Veszteségeddel, ne nyereségeddel mérd életed értékét; 

Ne a felhabzsolt bor, hanem a kitöltött jelentse a mércét. 

Mert a szeretetnek ereje, hatalma áldozatból támad, 

Aki szenvedni kész, az adott legtöbbet a felebarátnak.” 

 

 

Szűkné Adrien 

 

 
 

 

 

 

A Szent Lélek vezetése 

 

 

   

 

Jézus a feltámadás után 4o nappal tanítványaival együtt felment az Olajfák hegyére, erősítette 

őket lélekben, menny felé mutatva, hogy visszamegy, elfoglalja a mennyei trónt. 

Ó, milyen csodálatos ígéret: nem hagylak árván titeket, lelkem erejét küldöm, a Szent Lelket. 

Tíz nap múlva Jeruzsálemben Pünkösd ünnepére sok ember jött össze, a tanítványok egy 

akaraton, szüntelen imádkozva, zúgó szélvihar erejével megkapták a Szent Lelket. 

Nagy ajándék ma is számunkra, van lelki menedékünk, lelket adó Lélek erőt ad, ha kérjük. 

Saját életemben történt megtapasztalás, hogyan éltem át a Szent Lélek erejét. Három 

évvel ezelőtt egy súlyos baleset áldozata lettem. Éppen a kórház területén betegeket szállító 

mentőautó tolatás közben hátulról elütött. Hirtelen nem tudtam mi történt, a földön hevertem, 

a vállam eltört. A gépkocsit vezető azonnal az elnézésemet kérte. Nem volt bennem harag, 

tudtam, hogy nem volt szándékos. Az ambulancián az egyik szobában, ahol 4 órán keresztül 

megfigyelés alatt tartottak, állandóan imádkoztam magamban. Egyedül éltem, a kutya bezárva 

a lakásban, nem tudtam, hogyan jövök haza. Egy telefon és nemsokára jött a segítség, Gergő 

azonnal jött kocsival értem, Pestről pár órán belül a menyem is megérkezett. Akkor azt 

éreztem, hogy a Szent Lélek vezet és mindent elintézett. Csodaként éltem, meg később is, 

ahogyan az Ur Jézus lelke vezetett. A balesetet okozó gépkocsivezető és a hivatalos szervek 

segítségével, megegyezés alapon békésen lezárult az ügy. 

  Önző világunkban, amikor a szeretet úgy elhidegül, a Szent Lélek melegítse át a 

szívünk. "A reménység pedig nem szégyenit meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a 

nekünk adatott Szentlélek  által."  Róma 5.5 

 

Menyhárt Dánielné Viki néni 
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PÜNKÖSDVÁRÁS 

 

Jöjj, békességnek építő Szentlelke, 

új-pünkösd-vágyó szívünk egyre vár! 

Szállj romboló, békétlen emberekbe, 

s erőtlen lesz a borzalmas halál; 

 

mert kit betöltsz, annak örök az élte, 

s szívéből, mely Lényednek temploma, 

egy ősi vágy sugárzik szét: a Béke, 

s lélektől lélekig lángol tova. 

 

Lesz új pünkösd: megélednek a holtak, 

s tíz évszázadja jön a békekornak. 

A kétség és a félelem helyébe 

 

a szeretetnek teljessége lép, 

nem béklyóz Bábel bűnös öröksége, 

és egyetért majd minden ajkú nép!* 

 

1961 
*
Pünkösdvárás c. vers. Balog Miklós: Kévéim – 56 

 

 

 
 

 

Pünkösd 

 

Pedig már azt hitték: mindennek vége, s 

Ünneplésüknek nagy öröme lészen, de 

Nem maradt a sírban Jézus, hisz 

Krisztust, maga Isten küldte értünk e földre. 

Örök győzelmet aratott a halálon, 

S a Lelket elküldte, ahogy ígérte, azon a napon. 

Dícsérd hát te is velem együtt az Urat, és 

          Világíts, míg csak tart e földi utad! 

 

 

Nagy Krisztina 

 

 

 

 

 
 

 

Szerkesztette: Nagy Krisztina 

Belvárosi Baptista Gyülekezet   Miskolc, Soltész N.K. u. 46/A.  

 

 


