„Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük,
amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle
nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta
nekik, hogy szóljanak.”
(ApCsel 2,3-4)
www.nagytemplom.hu

PÜNKÖSDI KÖRLEVÉL
Szeretett Testvérek!
Elérkezett pünkösd ünnepe. Immár gyülekezetünk lelki otthonában, a Nagytemplomban ünnepelhetünk
együtt, és a pünkösd csodájáért adhatunk hálát. Ebben az évben különös napokat éltünk meg a járvány
miatt kihirdetett veszélyhelyzet kezdete óta. Zárva voltak a templomok, azonban az Ige hirdetése, az
evangélium üzenetének átadása nem állt meg, mert tudtuk, hogy lelki táplálékra, erőt adó üzenetre
nagy szükség van ezekben a napokban, melyek mindannyiunkat próbára tesznek. Ezért használtuk
a technika adta lehetőségeket. Azonban a technika önmagában kevés lett volna, mert kellett még
valami, ami által Isten üzenete érthetővé és erőt adó forrássá válhatott számunkra, ez pedig a Szentlélek
működése. A Szentlélek munkája miatt vált érthetővé Isten szava ezekben az időkben is. A Szentlélek
megjelenése az első pünkösdkor csodás eseménysorozatban vált megragadhatóvá az apostoloknak.
Szél zúgása történt, lángnyelvek jelentek meg. Ez mind azt jelentette, hogy maga Isten jött el. A Jézus
mennybemenetele utáni tizedik napon történt mindez. A tanítványok várták Isten útmutatását, a
választ a „Hogyan tovább” kérdésre. Elérkezett a Szentlélek, csodálatos dolgokat éltek át, köztük a
legfontosabbat, hogy késszé váltak a tanúságtételre. Mindenki értette a maga nyelvén az evangéliumot,
egységet munkáltak, és 3000 ember keresztelkedett meg. Mindez Isten jelenlétének hatása volt.
A 2020. évi pünkösd különös események közepette jött el. A jövőre nézve nekünk is sok kérdésünk
van, bizonytalanság veszi körül a holnapunkat. Pünkösdkor, a Szentlélek kitöltetésének ünnepén
Isten meg akar erősíteni bennünket abban, hogy jelen van közöttünk továbbra is. Szükségünk van
mindnyájunknak Isten jelenlétének megtapasztalására. Az apostolok is sok mindent tudtak már
Istenről, Jézus tanítását ismerték, de még szükségük volt Isten szívüket kitöltő, oda beáramló erejére.
Amikor megtörtént, ez mindent megváltoztatott. Egyedül mi is Isten jelenlétének megtapasztalása által
válunk bátor bizonyságtevőkké. Így tűnik el a félelem életünkből és költözik be szívünkbe a békesség,
öröm és biztonság. Ez a Szentlélek nagy ajándéka. Isten jelenlétében élni, belőle erőt meríteni és
örömmel vállalni az Isten tetteiről való bizonyságtételt. Hisszük, hogy pünkösd életet formáló csodája
most is megtörténik. A Szentlélek előtt nincs akadály, nincs olyan nehéz élethelyzet, ahol Isten ereje ne
lenne képes segítséget nyújtani, átformálni, erőt adni és jövőt készíteni. Erősödjünk meg Isten erejében
ezen az ünnepen is! Legyünk együtt a templomban, kövessük interneten vagy televíziós közvetítésen
keresztül az istentiszteleteket! Tapasztaljuk meg Isten minden akadályt leküzdő Szentlelkét, aki által
velünk van minden időben, formál és alakít, hogy Isten dicsősége nyilvánvalóvá legyen minél több
ember számára.
Ezekkel a gondolatokkal kívánunk áldott pünkösdi ünnepet minden kedves testvérünknek!
2020 május havában
Testvéri köszöntéssel:
Ember Sándor
főgondnok

Vad Zsigmond
esperes-lelkipásztor

Dr. Fekete Károly
püspök-lelkipásztor

Oláh István
lelkipásztor

Tárczyné dr. Mányi Sarolta
gondnok

Juhász László
gondnok

ISTENTISZTELETI REND A NAGYTEMPLOMBAN
2020 május havában
2020. május 17., vasárnap
10 óra

Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

18 óra

Szász Anna Boglárka beosztott lelkipásztor
(csak online közvetítés)

2020. május 21., csütörtök
MENNYBEMENETEL
Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

10 óra
2020. május 24., vasárnap
8 óra

Dancsó Zoltán beosztott lelkipásztor

10 óra

Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

18 óra

Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
(csak online közvetítés)

2020. május 28., csütörtök
18 óra (Bűnbánati istentisztelet)

Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor

2020. május 29., péntek
18 óra (Bűnbánati istentisztelet)

Szász Anna Boglárka beosztott lelkipásztor

2020. május 30., szombat
18 óra (Bűnbánati istentisztelet)

Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor

2020. május 31., vasárnap
PÜNKÖSD I. NAPJA
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

8 óra
10 óra

Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

18 óra

Püski Gábor segédlelkész

2020. június 1., hétfő
PÜNKÖSD II. NAPJA
8 óra

Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor

10 óra

Oláh István lelkipásztor

18 óra

Ésik Ádám segédlelkész
Ünnepi istentiszteleteinken borítékos hálaáldozatos adománnyal
segítheti gyülekezetünk szolgálatát!

Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket ünnepi alkalmainkra!

