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A SZENTLÉLEK TULAJDONSÁGAI 

Igeolvasás: Rm 8,5-17 

Alapige: Ef 5,18-20 Ne részegeskedjetek, mert 

a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg 

Lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, 

dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és 

mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és 

adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor 

mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. 

 

Kedves Testvérek! A Szentháromság három 

személye közül az Atya és a Fiú személyét 

közelebb érezzük talán magunkhoz. Férfiként 

én magam is tudom, hogy mit jelent egy földi 

édesapa, és mit jelent fiúnak lenni. És így könnyebben meg tudjuk ragadni az Atya és a Fiú Isten személyeit. 

De mi a helyzet a Szentlélek Istennel? Pünkösd szent ünnepén helyezzük őt figyelmünk középpontjába. Hogy 

többet megtudjunk Róla, érdemes arra gondolni, hogy amikor Jézus megkeresztelkedett, akkor galamb 

formájában szállt le Rá a Szentlélek. A galamb alapjában véve egy visszahúzódó, félénk madár. Na nem a 

főtéri galambokra gondolok, hanem a vadon élőkre. Ugyanígy a Szentlélek is mint személy visszahúzódó. Ő 

sohasem magát állítja a középpontba, hanem mindig az Atyát és a Fiút. Olyan, mint egy reflektor egy 

színpadon. Mindig az Atyát és a Fiút emeli reflektorfénybe. Hasonló ebben Jézusra, aki amikor e földön élt, 

mindig az Atyára mutatott. Azt mondta, hogy aki engem lát, az látja az Atyát. S a Szentlélek is mindig az 

Atyára és a Fiúra mutat. Neki abban telik öröme, ha mi figyelünk rájuk, ha mi felmagasztaljuk és dicsőítjük az 

Atyát és a Fiút. És mikor Ő örül, akkor valami csodálatos módon betölti a mi szívünket is örömmel. Ezért van 

az, hogy amikor Istent dicsőítjük, akkor a Szentlélek öröme elkezdi átmosni, átjárni az ember szívét. Amikor 

a fókuszunkba kerül Jézus és az Atya, akkor Ő átjár, feltölt, mert Neki ez okoz örömet.  

S teszi ezt úgy, hogy Ő mindenütt jelen van a földön. Mert a Szentlélek Isten kitöltetett az egész földre. 

Közöttünk van, és munkálkodik egyaránt a hitetlen és a hívő emberek életében. Számunkra nehezen 

elképzelhető az, hogy hogyan tud munkálkodni egyszerre több milliárd ember életében. Hogyan tud lakozást 

venni több milliónyi hívő szívében, s hogyan tud 

minket egyszerre vezérelni, tanácsolni. Ha egy 

gyarló emberi példát kellene hozni az Ő 

működésére, talán találó példa lehet az, amikor 

egy bank központi számítógépére gondolunk. 

Bemegyünk pl. a templomunk mellett lévő OTP 

bankfiókba. Ahogy körbenézünk, látjuk, hogy az 

összes ügyintéző előtt számítógép van. S ezek a 

számítógépek mind-mind kapcsolódnak egy 

központi kiszolgáló számítógéphez, egy ún. 

szerverhez, s le tudják hívni azokat az adatokat, 

ami ezen a feltehetőleg Budapesten található 

központi gépen található. De ha elmegyünk egy 

másik városba, sőt külföldön is vannak fiókjai az 

OTP-nek, tehát ha külföldre megyünk, pl. 

Beregszászba, az ottani bankfiók számítógépei is 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

kapcsolódnak ehhez a központi géphez. És ugyanazokat az adatokat tudják egyen-egyenként letölteni, s tudnak 

a kp-i gépről irányt adó útmutatásokat szerezni. Ha már mi emberek is képesek vagyunk gépek szintjén mindezt 

megvalósítani, akkor miért gondoljuk, hogy a világot megteremtő Istent korlátozhatná bármi is ennek 

megvalósításában? A Szentlélek tehát az egész földön munkálkodik. Minden egyes emberi életet lát. Minden 

egyes emberi élettel az a célja, hogy a megváltás csodája megvalósuljon abban az emberi életben. Adja Urunk, 

hogy ezt elvégezze a mi életünkben is. Ámen.                              -------- (Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron) -------- 

 

   

   
Június 2-án Rev. Sally Russel skót lelkipásztor szolgált, tolmácsolta: Pótor Mirjam                                  (Fotók: AÁ) 

2019. június: 

10.  hétfő 10.00 Pünkösd másodnapján istentisztelet 

12. szerda  14.30 Bibliaóra 

12. szerda  16.30-18 Cserkészet 

12. szerda  18.00 Női bibliakör (30-40-50-es korosztály számára) 

13. csütörtök 16.30-18 Cserkészet 

16. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

16. vasárnap 10.00 Istentisztelet és párhuzamosan gyermekistentisztelet.  

16. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

21. péntek 16.30  Filmklub - A muzsika hangja. Maria a fiatal és életvidám lány apácának 

készül. De hamar rádöbben arra, hogy az apáca élet nem neki való, ezért 

elszegődik, a szigorú Von Trapp százados gyermekei mellé nevelőnőnek. A lány 

megdöbben azon, mennyire 

túlfegyelmezettek a gyerekek, 

ezért úgy dönt, hogy a 

mogorva Von Trapp szigorú 

rendszabályait felrúgva, 

megtanítja a gyerekeknek, 

hogyan örülhetnek az életnek. 

Hamarosan egy igazi énekkar 

vidám hangja visszhangzik a házban a százados legnagyobb megrökönyödésére.  

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk süteményt, teát. 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 

Céladakozást hirdettünk meg parkosítási munkákra a templom körül. 
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