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„A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van
mindenki, aki a Lélektől született.” (János evangéliuma 3,8)

Kedves Testvéreink!
Istentiszteleteink rendje júniusban és a nyári hónapokban:
2014. június
8. du. 17 óra: Pünkösdi istentisztelet, Úrvacsora
2014. június

15. du. 17 óra:

Istentisztelet
Szentháromság vasárnapja

2014. június

22. du. 17 óra:

Istentisztelet, Koncert
Nyári gyülekezeti ünnepség

NYÁRI ISTENTISZTELETEK
2014. július

20. du. 17. óra:

2014. augusztus 24. du. 17. óra:

Istentisztelet
Istentisztelet, Úrvacsora, Új kenyér

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:
*
A gyermekistentiszteletet a templomi istentisztelettel egy időben tartjuk.
Szeretettel várjuk a gyermekeket szüleikkel együtt.
*
Felnőtt konfirmációoktatás alkalma 2014. június 5-én, csütörtökön 19.00
órai kezdettel a gyülekezeti teremben.
*
Linz-Leondingban Pünkösd vasárnapján, 2014. június 8-án délelőtt
10.30 órakor tartjuk ünnepi istentiszteletünket. Ez alkalommal megterítjük
az Úr asztalát is.
*
Felhívjuk Testvéreink figyelmét, hogy Pünkösdi körlevelünkben
mellékeljük a Lelkigondozói Szolgálatunk bankszámlájával ellátott
pénzesutalványokat. Kérjük Testvéreink nagylelkű, önkéntes adakozását,
hogy Lelkigondozó Szolgálatunk fenntartását biztosítani tudjuk. Egyben
köszönjük az eddig nyújtott anyagi segítséget, továbbá minden olyan
szolgálatot, melyet közösségünk építésére kaptunk.
Minden kedves Testvérünknek áldott Pünkösdi Ünnepet kívánunk!
A Lélek megújító és megszentelő ereje vezessen továbbra is a földi ösvényen át
az örökkévalóság világosságába!
Bécs, 2014. június 2-án

A gyülekezet vezetősége

NYÁRI GYÜLEKEZETI ÜNNEPSÉG
MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2014. június 22-én 17.00 órától
kezdődő istentiszteletre, ezt követően a 2014-es esztendő első félévét bezáró
KOMOLYZENEI KONCERTRE
A XVIII. századi barokk jegyében
MŰSOR
Georg Friedrich Händel (1685-1759): szonáta fuvolára és Basso continuora HWV359b
Georg Friedrich Händel: Where'er you walk - ária a Semele c. oratóriumból HWV58
Georg Philipp Telemann (1681-1767): Metodikus szonáta TWV41h3
Francesco Mancini (1672-1737): szonáta blockflötére és Basso continuora Nr.2
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Schafe können sicher weiden - ária a
Vadászkantátából BWV208

KÖZREMŰKÖDŐ FIATAL MAGYAR MŰVÉSZEK
Kis Réka - szoprán
Márkus Zalatnay Fruzsina - barokk fuvola
Zákányi Borbála - blockfölte
Ripka János - cselló
Tegyei Zoltán - csembaló

***
NYÁRI VENDÉGSÉG
A templomi ünnepi istentisztelet és koncert után megtartjuk hagyományos
nyári gyülekezeti vendégségünket az udvaron.
Minden kedves Testvérünket szeretettel hívunk és várunk
a szeretetvendégség alkalmára, a terített asztalok mellé.
A szeretetvendégséghez kérjük Testvéreink szíves hozzájárulását szendviccsel, pogácsával,
süteménnyel. Az előkészítésben segédkezőket 16.00 órára várjuk a gyülekezeti terembe.

PÜNKÖSD – A JÉZUSI ÍGÉRET VALÓSÁGA
„Jézus, az ígéretet ím beteljesítetted,
Bátorító lelkedet mihozzánk elküldötted,
Aki által híveid elnyerik érdemeid.

Ama megfeszített test az égbe vitetett,
És helyette küldetett e reánk kitöltetett
Lélek: örökkévaló gyámol és vígasztaló.”
(Református énekeskönyv, 375 dicséret 1-2 verse)

Jézus bíztató ígérete, mellyel tanítványait bátorította: „Ha szerettek engem,
megtartjátok az én parancsolataimat; én pedig kérni fogom az Atyát, és másik
Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ
nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert
nálatok lakik, sőt bennetek lesz.“ (Jn 14,15-17)
Az Apostolok Cselekedeteinek tudósításából pedig értesülünk a beteljesült jézusi
ígéretről: „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak
ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből,
amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg
előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek
Szentlélekkel...“ (ApCsel 2,1-4a)
A megígért Pártfogó megjelenik, kitöltetik a tanítványokra és ekkor az elbújt
tanítványi sereg, akiknek szíve félelemmel és kétségbeeséssel volt tele, kilép a négy fal
közül, előáll Péter és hirdeti a megfeszített és feltámadott Krisztust.
A Szentlélek munkája és csodája, hogy a zsidó aratási ünnepre az egész világból
összesereglett népek fiai értik ezt a beszédet, hallják a tanúságtételt Jeruzsálemben,
melyet majd ők is visznek tovább erről a helyről a föld végső határáig.
A Szentlélek, mely a bátorságnak, az erőnek és az igazságnak Lelke, nem pedig
a félelemé, a meghunyászkodásé, a gyávaságé, elindítja a tanítványi sereget Jézus
missziós parancsának betöltésére. Ennek első aktusa, első csodája, hogy Péter
prédikációjára megtér és megkeresztelkedik 3000 ember. Megszületik a jeruzsálemi
gyülekezet, elindul az egyház útja a világban.
Egy nagyon fontos dolgot kell itt megjegyeznünk. Sokan és sokszor a
világtörténelem idejében és a mai időkben is a Szentlélek munkáját és csodáját
félreértelmezték, tudatosan vezettek félre embertömegeket és állították, hogy ők a
Szentlélek által szólnak, beszélnek érthetetlen nyelveken. Egyet mindig tartsunk szem
előtt: a Szentlélek Isten mindig Krisztusra, az ő váltságművére mutat. Soha sem másra!
Ezt jelenti ki annak, akinek a szívében lakozást vesz. Általa értjük meg Jézus
parancsolatait, általa válik Jézus ígérete valósággá a mi életünkben is: „Azon a napon
megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek.”(Jn
14,20) Tehát a Szentlélek az Atyával és Krisztussal köt egybe minket, méghozzá úgy,
hogy a szívünkben munkálkodik.
Péter bizonyságtételét, prédikációját így fejezi be Jeruzsálem főterén: „Tudja
meg hát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az
Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.” (ApCsel 2,36)

Ez a péteri üzenet nekünk is szól: Krisztus és Úr az a Jézus, aki ember alakjában,
hozzánk hasonló lévén eljött, hogy a mi bűneinket elhordozza és megváltson ezekből.
A mindenkori bűnös embernek szól ez az üzenet: a te bűneid feszítették keresztre azt a
Jézust, akit Isten Úrrá és Krisztussá tett, akinek minden hatalmat a kezébe adott.
Tiltakozhatunk, hogy a mi bűneink még nem voltak sehol, amikor Krisztust
keresztre feszítették. De azoknak az embereknek a nagy többsége sem volt
Jeruzsálemben 50 nappal azelőtt, amikor Jézus ítélete és keresztre feszítése megtörtént.
Mégis a Péter prédikációját hallgatók a Lélek megvilágosító igazságra mutatása alapján
rájönnek, meglátják, hogy az ő bűneik vitték fel az Isten Fiát a keresztre.
Csak ezután térnek meg. Ezután kérdezik meg Pétert és az apostolokat, hogy
mondjátok meg nekünk, atyámfiai férfiak, mit tegyünk? Mit tehetünk, hogy
megszabaduljunk bűnös állapotunk átkától? A kérdésükre elhangzott válasz ma is
érvényes, ható és megtapasztalható: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg
valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a
Szentlélek ajándékait.” (ApCsel 2,38)
Ők megtették és megszületik az egyház, a Krisztus teste a világban. Az az egyház,
amibe mi is mindnyájan a szent keresztség sákramentuma által betagoltattunk, aminek
áldásaiban mi is részesülünk, és ahol azt a szent közösséget élhetjük meg, melyet nem
ember alkotott. Mert az egyház, a gyülekezet sohasem egy emberek által létrehozott
kultúregyesület, ideológiai csoport, hobbykör. Nem! Az egyház az Isten Szentlelke által
megteremtett valóság, melyben a teremtő, a létrehozó és fenntartó mindvégig a
Szentháromság Egy és Örök, Igaz Isten. Ezért az egyház ebben a világban addig létezik
majd, amíg el nem éri azt a célját, amit Isten szabott számára Krisztus által. Amely cél
abban a két szentségben, sákramentumban testesül meg, melyet Krisztus adott,
parancsolt tanítványainak és nekünk is.
„Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, hogy megtartsák mindazt, amit én
parancsoltam néktek, és ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”
(Mt 28,19-20)
„Ezt cselekedjétek, az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és
isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend.” (1Kor11,26)
A világ végezetéig, testével, az egyházzal, velünk van Krisztus, akinek
felismerésére a Szentlélek vezet el. Minden igehirdetés és úrvacsoravétel az ő halálát
hirdeti, a megfeszített Krisztust hirdeti mindaddig, amíg ő eljön.
Így vált a Szentlélek kitöltetése által egy kis csapatból bizonyságtevő tanú
Jeruzsálem főterén. Így lett az Ige hirdetésének teremtő ereje által egyház, ahol
Krisztustól kapott, szerzett és parancsolt szentségek által ma is emlékezünk az ő
váltságművére, erősödünk hitben, és mindezt annak az egyháznak tagjaként, amely az ő
teste és ahol ő a fej, a fő, a vezető – a győzedelmes Úr.
Karvansky Mónika református lelkész

