
„Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten 
hatalma az minden hívőnek üdvösségére.” 

(Róma 1, 16) 

Pünkösd ünnepe igazi határvonal a keresztény egy-
ház életében. Gyakran emlegetik úgy is, mint az 
egyház születésnapját, és valóban: az első pünkösdi 
ünnepen háromezer lélek csatlakozott a tanítványok-
hoz.  

Mindez elképzelhetetlen lett volna a tanítványok sa-
ját erejéből. Ők nem voltak tanult emberek, nem 
voltak ékesen szólók, mégis az Úristen rajtuk ke-
resztül építette egyházát a Szentlélek ereje által. 
Pünkösdkor a tanítványok a Szentlélek segítségével 
szólaltak meg. S ez nem változott az elmúlt két év-
ezredben. Ma is arra van szükségünk, hogy a Szent-
lélek munkálkodjon és így növekedjen az egyház a 
gyülekezet. 

Pünkösd után ünneptelen félév következik az egyhá-
zi esztendőben. Ám attól, hogy nincsen különösen 
fontos ünnepünk, még jelentős, hiszen a növekedés 
ideje ez. Mindannak az érlelődése, ami a mögöttünk 
hagyott félévben örömüzenetként elért bennünket. 
Akár az istentiszteleteken, akár otthoni csendes per-
ceinkben hallottuk a Jézusról szóló örömhírt és 
evangéliumot, az életújító hatásával jelen van és le-
het az életünkben. Csakhogy pünkösd éppen arra ad 
bátorítást, hogy a kapott örömhírt ne tartsuk meg 
magunknak, hanem bátran szóljunk róla, hiszen ab-
ban Isten csodálatos hatalma szólal meg. Pál apostol 
szavai buzdíthatnak erre a tanúságtételre, akiről tud-
juk, hogy valóban szégyenkezés nélkül szólt és hir-
dette az Isten beszédét. Nekünk sem kell szégyen-
keznünk, hiszen amit el kell mondanunk az nem me-
se, nem kitaláció, hanem a legfontosabb: életújító 
örömhír. Milyen jó lenne, ha a Szentlélek erejével 
idén is növekedhetne és megújulhatna az a közös-
ség, amit oly sokan érzünk sajátunknak: a zalaeger-
szegi evangélikusság. 
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Pusztaszentlászló 

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-ával a Zalaegerszegi 

Evangélikus Közhasznú Alapítvány javára! 

Alapítványunk adószáma: 18959624-1-20 

Jövel, Szentlélek Úristen, 

Töltsd be szíveinket bőven! 

Istentiszteleteinket minden vasárnap és 

ünnepnapon de. 9 órai kezdettel tartjuk! 

Szeretettel várjuk Testvéreinket! 



„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az 
én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura.”  

 (Zak 4,6) 

 
Bibliaolvasó Útmutatónk pünkösdvasárnapi igé-

jével köszöntöm a kedves Testvéreket a Szentlélek 
eljövetelének ünnepe alkalmából. Rendkívül nagy a 
jelentősége számunkra Isten e néhány szavas ígére-
tének. Mi azt látjuk magunk körül, hogy a világban 
az érvényesülés legfontosabb eszköze a hatalom és 
az erőszak. „Gyűrd magad alá a másikat, csak így 
boldogulhatsz!” „Ha erősebb, gazdagabb, befolyá-
sosabb vagy nála, eléred a célod!” – erre tanítanak 
minket a hétköznapok különböző tudatformáló csa-
tornái. Néha már-már magunk is hajlamosak kez-
dünk lenni ilyen szemüvegen keresztül látni a másik 
embert. Ez ellen emeli fel szavát Urunk, és megmu-
tatja az utat: egyedül az Ő Lelkével boldogulhatunk, 
akit pünkösdkor elküldött hozzánk. A Szeretet Lelke 
Ő, aki a „vagy” helyett az „is”-re tanít bennünket. 
Arra, hogy a másik ellenére sohasem lehetek bol-
dog, de vele együtt megduplázódhat a boldogság. A 
Szentlélek vezet célhoz minket, pontosan ismeri az 
irányt, az életben szükséges kanyarulatokat is, csu-
pán annyit kér, hogy bízzuk rá – merjük rábízni – 
magunkat, és ne egyedül próbálkozzunk életünk jár-
művének célba irányításával. Titokzatos módon jött 
el közel kétezer éve, ugyanolyan titokzatos módon 
van ma is köztünk, és sasszárnyon hordozza mind-
azokat, akik ezt elfogadják Tőle. 

Kedves Testvérek! Lassan az egyházi esztendő 
felénél járunk, amikor a biblikus ünnepek időszakát 
hamarosan felváltja a Szentháromság utáni vasárna-
pok hosszú sora. Bár nem igazán nagy fordulópont 
ez, mégis alkalmat kínál, hogy számba vegyük fel-
adatainkat. A következő hónapokban a gyülekezet 
további építése és a reformáció fél évezredes ünne-
pének előkészítése mellett két komolyabb munkálat 
elé nézünk. Korábban már jeleztük, hogy a 
Lomjánszky István budapesti építészmérnök által 
tervezett, 1928-ban felavatott szép gyülekezeti épü-
letünk eredeti nyílászárói nagyon rossz állapotba ke-

rültek. Városunk önkormányzata ezek cseréjét idén 
10 M forinttal támogatja, a segítséget ezúton is hálás 
szívvel köszönjük. A munka előkészítése megtör-
tént, a nyár első felében várhatóan új, a mai energia-
takarékossági igényeket is kielégítő, az eredetiekkel 
megegyező kinézetű nyílászárók kerülnek beépítés-
re. 

A másik jelentős feladat az 1907-ben, a jeles pé-
csi Angster-cég által készített orgonánk nagyrenová-
lása. Bár az elmúlt években a hangszert többször ja-
víttattuk, a 70 évente szükséges generál-felújítás an-
nak idején elmaradt. Ez okozta, hogy a meleg és 
száraz nyári időszakban a sípok egy része az utóbbi 
időben már nem szólalt meg, és istentiszteleteinken 
elektromos orgonát kellett használnunk. A munka 
elvégzésére szerződést kötöttünk egy váci orgona-
építő vállalkozással, amely 2017 húsvétjára vállalta 
a munka elvégzését, ami 2,5 M forintba fog kerülni 
a gyülekezetünknek. Ekkora összeget az éves költ-
ségvetésünkből nem tudunk kigazdálkodni, ezért 
célirányos gyűjtést kezdünk, és a kedves Testvérek 
áldozatkészségét kérjük, hogy – Isten áldásával – 
orgonánk még sokáig kísérhesse közös énekeinket. 

Ugyancsak városunk anyagi segítségének kö-
szönhetően több kisebb munkát: a gyülekezeti épü-
letünkben ajtók festését, iroda-felújítást, kertrende-
zést tervezünk, hogy az előző generációtól öröksé-
gül kapott lelki otthonunkat minél jobb állapotban 
tudjuk megőrizni és felelősségteljesen éljünk az ál-
tala nyújtott lehetőségekkel. Örömteli számunkra az 
is, hogy barlahidai szórványunkban a helyi önkor-
mányzat pályázatának segítségével lehetőség nyílhat 
az ottani gyülekezeti ház tatarozására, és talán a 
templom kisebb javításaira is. 

Hálát adhatunk Mennyei Atyánknak, hogy az 
idei évben ilyen komoly tervek megvalósításához 
nyit számunkra kaput. Nem feledhetjük azonban el, 
hogy ingatlanjaink csupán helyszínei a gyülekezeti 
életnek, az igazi cél lelki házunk élő kövekből törté-
nő építése. Ez pedig nem csak cél, de közös felelős-
ségünk is. Hiábavaló az erőfeszítés a lukas tető be-
foltozásáért, ha nincs, aki betérjen alája. Fontosnak 
tartom a gyülekezeti alkalmaink kínálta lehetősége-

ket jobban kihasználni, hogy ne csak a vasárnapi is-
tentiszteleten, de egyéb összejöveteleinken, biblia-
órán, nőegyleti, férfiköri találkozókon, szabadegye-
temi előadásokon, kirándulásokon is minél nagyobb 
közösségben élhessük át Isten szeretetét. Azt kívá-
nom a Testvéreknek, hogy ennek örömét és az ebből 
fakadó erőt minél szélesebb körben megérezzük. 

Erős Vár a mi Istenünk! 
 Dr. Kostyál László 

 felügyelő 
 

Túrmezei Erzsébet: 

Pünkösd után 

 

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 

Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 

Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 

Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 

Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 

Pünkösd előtt - koldússzív tárulása. 

Csendesen várni - várni, hinni, kérni! 

Aztán - boldog pünkösd utánba érni! 

S pünkösd után - szent égi erőt-vetten, 

Pünkösd után - Lélekkel telítetten. 

Pünkösd után - bátor tanúvá lenni, 

Pünkösd után - régit kárnak ítélni. 

Krisztusnak élni és másoknak élni, 

Minden mennyei kincset elfogadni, 

És pünkösd után - adni, adni, adni! 


