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K Ő B Á N Y A I

REFORMÁTUS   EGYHÁZI   ÉLET
A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA

Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvében Lukács
megható egyszerűséggel számol be az Úr Jézus
tanítványainak nagy várakozásáról, amellyel a mennybe-
menetel után készülődnek az Úr ígéretének betel-
jesedésére. A nagy üresség, melyet az Úr Jézus eltávozása
után éreztek, szomorúsággal töltötte el őket. Életük 
utóbbi három esztendejének Ő volt a középpontja, Őhoz-
zá igazodtak, betöltötte egész érdeklődésüket; Ő volt a
programjuk, beszédei az élményük, akarata a 
cselekvésük. Most mindez hirtelen megszakadt. Nem
maradt más, mint az emlékezés. Róla beszélnek. Hisznek
Benne. Vágyódnak utána. Várják vissza. Emlékeznek
arra, amit ígért: Lelkét küldi el hozzájuk, azt a
Szentlelket, amely Őreá is leszállott. Ebben a Lélekben
Őt várják. Szüntelenül száll a sóhajtás az ég felé: „Jövel,
Szentlélek Úr Isten!”

Tíz nap múlva megjön a felelet. Mint zúgó szélvész,
özönlik rájuk az égi erő. Lángok csapnak fel, mint a
Mózes csipkebokrának lángjai, tündökölnek, de nem
égetnek el, - Isten jelenlétét hirdetik. Nyilvánvalóvá lesz
a Szentháromság nagy titka. Isten Szentlelkében
megérzik az Úr Jézus örök jelenlétét. Elmúlik a félelem,
az egyedülhagyatottság üressége. Ismét van tartalma,
középpontja az életüknek.

Isten megcselekedte azt a csodát, hogy a 16 nemzetiség,
amely Jeruzsálemben akkor együtt volt, mind az
anyanyelvén hallotta Péter prédikációját, és azon a napon
megkeresztelkedett 3000 ember. Ez volt a keresztyén egy-
ház első nagy gyülekezete. Azt is mondhatjuk, hogy 
a keresztyén egyház születésnapja volt. Ennek emlékére
ünnepeljük pünkösd ünnepét. Pünkösd = pentekosté
görögül az 50. napot jelenti, azaz a húsvét utáni 50. napot.

A Szentlélek azonban nemcsak akkor töltetett ki, hanem
azóta is adja mennyei Atyánk  „a Szentlelket azoknak, aki
kérik tőle” (Luk 11, 13).  Jelenlétét szüntelenül tapasz-
taljuk: vigasztal, bátorít, megelevenít, erőt ad, jóra
vezérel, a fölgerjeszti bennünk a hitnek tüzét. A pünkösdi
Lélek teljesen meg akar fordítani minket. Megtérésre akar
vezetni. Úgyhogy ezután nem menekülünk Isten elől,
hanem éppenséggel keressük a Vele való találkozást.
Bűneinket megvallva bűnbocsánatot kérünk Tőle, hogy
gyermekei lehessünk. Ettől a Lélektől betelve tudjuk
nagyon szeretni az Úr Jézust, Aki a bűnösök Megváltója.  

Ez az örök, vigasztaló üzenet, örömhír lehetett a 
tartalma 1885. május 24-én Szabó Aladár ifjú lelkipász-
tor pünkösdi igehirdetésének, melyet a Fűzér utca 17.
szám alatti házban egybegyűltek közösségében 
elmondott. Az a nap különleges nap volt: a Budapest-

Kőbányai Református Gyülekezet születésnapja! Nem
tudjuk pontosan, hogy hányan lehettek ott akkor „együtt
egy akarattal” (ApCsel 2,1). Írásos feljegyzés erről
sajnos nem maradt ránk. De az bizonyos, hogy erősen fújt
a Lélek, áradt és munkálkodott – gyülekezetet alapított.
Mert a Szentlélek teszi az egyházat egyházzá, a
gyülekezetet gyülekezetté. Ezt nem lehet mesterségesen
előidézni. Jézus erről mondta: „A szél fúj, amerre akar;
hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova
megy: így van mindenki, aki Lélektől született” (Jn 3,8).  

Mély hálaadással borulunk le az egyház Ura, teljes
Szentháromság, egy, örök, igaz Istenünk előtt ezen a
kerek évfordulón, és megköszönjük megtartó kegyelmét,
kiválasztó szeretetét. Kérjük, legyen és maradjon ezután
is gyülekezetünk őriző jó Pásztora. Kívánjuk, hogy ez a
jubileumi Pünkösd adjon mindnyájunknak alkalmat az
őszinte vágyakozásra és engedelmes készségre a Lélek
iránt. Énekeljük egész szívvel, egész reménységgel a
reménység énekét: „Jövel, Szentlélek Úr Isten!”

Égi tűzzel, zúgó széllel
Ma is eljön Isten Lelke,

Szent harcunkat: Krisztus ügyét
Vele visszük győzelemre…

Ha ránk fúj a mennyei szél:
Ma is tüzet fog a lelkünk, 
Ma is veszünk ajándékot,

Ha az Úrhoz hittel esdünk!

Ó, Szentlélek, áldj meg minket,
Add erődet bő mértékben,
Küzdő zarándokok kérnek

Sok bajban és kísértésben.
Keskeny úton a cél felé

Törtet a mi fáradt lábunk,-
Segíts, hogy a célhoz érjünk
S feleúton meg ne álljunk!

Sz-S.G.

JÖVEL SzEntLéLEk Úr IStEn!


