
                                     

 

 

  

EGYHÁZILÁTOGATÓ 

 Az első pünkösd, a keresztyén egyház 

születésnapja azt hirdeti, hogy mikor eljött a 

Szentlélek mindent megváltoztatott a tanítványokban. 

Ekkor azt ünnepeljük, hogy az emberi szív megtelhet 

mennyei Lélekkel. Pünkösd azt az örömöt hozza el, 

hogy mi, a földön élő, parányi emberek 

összekapcsolódhatunk örökkévaló hatalmas Isten 

erejével. A ráhangolódás az Isten lelkére pedig 

szorosan összekapcsolódik a Krisztusról szóló 

bizonyságtétellel. Egyik nem létezhet a másik nélkül. 

 Mielőtt mennybe ment, 

Jézus a tanúskodás feladatát 

bízta követőire. Bár 

egyszerűnek tűnik ez a 

feladat, a gyakorlatban mégis 

látszik, hogy mekkora kihívás 

Krisztus tanújának lenni 

ebben a szeretetlen világban. 

Ha nem kapnánk erőt a 

Lélektől, akkor képtelenek 

lennénk tanúskodásra, vagyis 

az őszinte szeretetre. Az első 

lépése a Lélek által 

megtisztított, megszentelt 

életnek, hogy megtanuljuk és komolyan vegyük a 

képmutatás nélküli testvérszeretetet. Konkrétan azért 

mert, minden közösségnek, keresztén gyülekezetnek 

fontos, hogy óvja magát a gyűlölködéstől, ami egyben 

a belső felőrlődést is jelentheti. Képzeljük el, hogy 

egy középkori ostromban vagyunk. Ha egy várba 

beszorított seregben egymás közti meghasonlás van, 

akkor hogyan tudnak együtt védekezni az ellenség 

ellen? A keresztyén gyülekezetek tagjai, önmagukat 

lehetetlenítenék el, ha nem lenne bennük jelen 

fegyelmező erőként képmutatás nélküli 

testvérszeretet. 

 Ezért van szükségünk Pünkösd ünnepére! Mert 

ami ott és akkor, az első Pünkösd idején történt, annak 

lényege a megújulás volt. Isten Szentlelke olyan 

szabadon áradt, hogy elsodort minden félelmet, 

elsodort bűnt és minden üres vallásosságot. Ez a 

Lélek a Jézus személyes jelenléte. Azok után, hogy ő 

maga már elment az Atyához. Ahogy az első pünkösdi 

prédikációban is elhangzik: „Miután tehát 

felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától 

a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, 

halljátok is.” (ApCsel 2,33) A Szentlélek a Jézusban 

való megújulás Lelke volt, és ma is az. (Jn 16,14-15)  

 Amikor meg akarjuk, 

tanulni a képmutatás nélküli 

szeretettet akkor jövünk rá, 

hogy Jézus személyét és az ő 

Lelkét semmi mással nem 

lehet pótolni. Amíg Isten Fia 

nem uralkodik a mi életünk 

felett is, addig nem lesz 

képmutatás nélküli a szeretet 

bennünk. 

 Isten Igéjére figyelő 

közösség pedig egymásra 

hangolódva tud teret nyitni 

az emberi élet újjászületése 

számára. Olyan erő van az őszinte és kitartó 

szeretetben, ami változást hoz. Nem hiábavaló az 

őszinte szeretet, mert ebből életmegújító erő 

származik. A testvéri közösségünknek, Isten erejének 

jelenlétében eredménye, következménye van. Valami 

megváltozik. 

 Ez egy nagyon biztató hír és komoly feladat. A 

keresztyén közösség csak akkor képes látható 

eredményeket elérni, ha Isten Szentlelke az egyetlen 

útmutató. A keresztyén életvitel komoly 

koncentráltságot és odafigyelést vár tőlünk. Mégpedig 

azért, mert vannak körülmények, amikben nehéz a 

szeretetre figyelni. 
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„Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és 

Samáriában, sőt a föld végső határáig.” (Apostolok Cselekedetei 1,4) 
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A pünkösdi csoda 

Már megint nekem jutott a legnehezebb házi 

feladat! - az önsajnálat könnyei ellepték a szememet, - 

hát hogy lehetek ilyen szerencsétlen! Az még hagyján, 

hogy riportot kell írnom, de hogy a fantáziámra 

hagyatkozva, egy egykor élt emberrel! Ez mindennek 

a teteje! Hiszen a fantáziának még a csírája is 

hiányzik belőlem!  

Miközben azon törtem a fejem legkényelmesebb 

karosszékem mélyén kuporogva, s pirított mogyorót 

majszolgatva, hogy ki is legyen riportom alanya, a 

szobám falán függő 

fényképek egyikére esett 

tekintetem. Nagyi! Már 

legalább 5 éve meghalt, 

de még most sem tudok rá 

fájdalom, és meghatott 

szeretet nélkül gondolni. 

Ő volt a megtestesült 

nyugalom, csúf, 

elmaradhatatlan szürke, és 

barna kendői alól 

megértő, csecsemő-

tisztaságú szempár 

figyelte mindig 

aggodalmas szeretettel 

életem alakulását. Gyűrött Bibliáját motyogva 

olvasgatta, s mikor Alzheimer-kórral intézetbe 

szállították, és teljesen kizárta már magából a világot, 

szépséges szavú imádságai megkapóan tiszták 

maradtak elmebeli állapotának ellenére is.  

Eleinte, míg kicsi voltam, tátott szájjal hallgattam 

meséit Istenről, angyalról, legkisebb, óriást legyőző 

fiúról, őrült, füvet legelő királyról, s ahogy aztán 

nőttem, már egyre fárasztóbbakká váltak meséi, 

melyek az évek múltával sem koptak ugyan meg, 

talán csak én lettem egyre „igényesebb”, s vágytam 

más történetekre. Mint például a Barátok közt 

sorozatára - na, azt aztán még a legjobb barátom 

kedvéért sem hanyagolnám el! Hiszen mit szólnának 

másnap az osztálytársaim, ha nem tudnék az aktuális 

epizódhoz úgy hozzászólni, mintha a mi családunk 

egy eseményéről 

számolnék be lazán!... 

 Szóval, a karosszék 

mélyén sajnálgattam 

intenzíven magamat, és 

egyre mélyebbre 

süllyedtem benne ezen a 

pünkösdi, késő délutáni, 

unalmas, esős napon, s 

hiába kapcsolgattam ide-

oda a TV-t, semmi 

ínyemre valót nem 

találtam a műsorok között. 

Nagy nehezen 

feltápászkodtam a 

karosszékből, mert eszembe jutott, hogy a nagyi 

Bibliája még mindig ott van a helyén, ahová a temetés 

után tettem. Elfogott a vágy, hogy újra vele lehessek, s 

ahogy kinyitottam a szakadozott könyvecskét, 

behunytam a szemeimet, és nagyot szippantva belőle, 

újra megéreztem a Nagyi illatát, amit még ennyi 

 Pedig az első Pünkösd arról szólt, hogy az 

ember változzon meg legbelül, és a belső változás az 

egész közösség változását hozza. Mihelyst le tudom 

tenni az önzést, megterem körülöttem a közösség, a 

barátság, a testvéri szeretet. Ha Isten igéjének 

engedelmeskedünk, gyógyulnak a lelki bajok, mert 

csak így tisztul a szív. Mert valóban, mit használ az 

embernek, ha az egész világot is megnyeri, de a 

lelkében kárt vall? (Mt 16,26) 

 Az Igének engedelmeskedő ember újjászületik. 

Ez nem csak jó hír, hanem saját lelki életünk lelki 

fokmérője. Menyire sokan vágynak a változásra és 

szeretnék, ha kevesebb lenne a gond a feszültség. 

Viszont rossz úton jár aki, magán kívül keresi a hibát, 

a gond és feszültség okozóit. Mindenki tudna mondani 

egy személyt, akit nagyon nehéz szeretni. Vagy 

felemlegetnénk egy nehéz életkörülményt, betegséget, 

súlyos gyász terhét, vagy egész egyszerűen a 

szeretteink miatti aggódást.  Sok-sok indok arra, hogy 

miért vagyunk nyugtalanok, boldogtalanok. 

 Jézus, ide ezek közé a körülmények közé hozta 

vissza az Istenhez tartozás belső örömét, boldogságát. 

Amikor ő elment, ide küldte maga helyett a lelkét, a 

Szentlelket. Ha Isten Lelke újjászül minket, akkor 

leszünk képesek igazi közösségben, szeretetben élni. 

A Szentlélek az ember belső megújulásának a 

munkálója. Így találhatja meg Krisztusban igazi 

önmagát az Isten Fiáról tanúskodó ember. Csodás 

kettőség lüktet e Krisztusi feladatban. Amikor valaki 

magára vállalja a Krisztusról szóló tanúskodást, akkor 

Isten Szentlelkének segítségével tudja ezt a feladatot 

betölteni. Keresztyén tanúságtételünk csak akkor 

lehetséges, ha a Szentlélek vezeti ezt a munkát. Ennek a 

bizonyságtevő életének pedig ezen a teremtett világon 

belül nincs semmilyen határa. 

     Csomós János 



                                     

 

 

  

év után is megőriztek a foszladozó könyv lapjai. 

Visszasüppedtem a szék mélyére, találomra 

kinyitottam és olvasni kezdtem. 

 Azaz csak kezdtem volna, mert ebben a 

pillanatban a plafon hömpölyögni kezdett, mint egy 

felhő, és egyszerre csak eltűnt teljesen a fölöttünk 

levő további két emelettel együtt! Rettenetesen 

megijedtem! Aztán az jutott az eszembe, hogy 

biztosan elaludhattam, és most álmodom, s ahogy erre 

gondoltam, ettől mindjárt meg is nyugodtam. Aztán 

meg az jutott az eszembe, hogy aki álmodik, az nem 

tudja, hogy álmodik, tehát igenis jogom van most 

halálra rémülni, hiszen mégis csak ébren vagyok! 

Még végig sem gondoltam jóformán mindezt, mikor 

az ágyam felől köhögést hallottam, és egy mély, 

dörmögő hang szólalt meg: 

- Fúj, de büdös van itt! 

- erről eszembe jutott, 

hogy a múlt héten az 

edzés után olyan fáradt 

voltam, hogy csak 

belöktem az ágy alá a 

levetett zoknimat, és az 

azóta is ott kornyadozik... 

- Ki vagy te? - riadtam 

föl a valóságra. 

- A riportalanyod – 

felelte a dörmögő hang. 

Az ágyamon egy őszes-

fekete szakállú, köpcös, 

inas testű, furcsa ruhájú 

emberke ült. Nem lehetett 

talán olyan öreg, mint 

amilyennek látszott, de 

megviselt, ezer-ráncú 

képe miatt vénséges vénembernek láttam. 

- Hogy kerültél ide, és ki vagy te? Azonnal 

válaszolj, mert mindjárt kiáltok, és akkor bejönnek a 

szüleim a szomszéd szobából! - rivalltam rá az 

emberkére. A férfi kuncogni kezdett, belekuncogott a 

szakállába.  

- Szerinted elhallatszik Agárdig a hangod? Mert ha 

jól tudom, a szüleid, akikkel pillanatnyilag hadilábon 

állsz, ott vannak a telken, az öcséddel együtt. 

- Honnan tudod, és ki vagy te? - most már valóban 

pánikba estem: egyedül vagyok egy kihalt 

betonrengetegben, s ahogy az imént az emberke 

mondta, tényleg haragosdiban a szüleimmel, a 

testvéremmel, az egész világgal.  

- Miért nem válaszolsz? Ki vagy te, és hogy 

kerültél ide? 

- Te sem mutatkoztál még be, pedig te vagy a 

fiatalabb! - förmedt rám az emberke. 

- Péter vagyok – feleltem reszketve.  

- Én is - felelte ő csendes derűvel.  

- Péter? - kérdeztem vissza bambán. 

- Péter – felelte huncut mosollyal. 

- Milyen Péter? - kérdeztem remegve.  

- Tudod – és kényelmesen elhelyezkedett 

teátrálisan utánozva kedvenc tanárom pózát -, vannak, 

akik úgy hívnak, szent Péter, bár én erre tényleg nem 

vagyok méltó, jobban szeretem, ha úgy neveznek, 

ahogyan a Mester is hív, hogy Péter apostol, vagy 

csak egyszerűen, Péter. Olykor, amikor 

megemlékezünk földi dolgainkról, akkor úgy nevez, 

Péterkém. Ez kedvesebb – sütötte le a szemét 

szégyenlősen -, mert mi nagyon szeretjük Őt, meg, ha 

becézget minket, ettől családiasabb odaát a légkör. 

- Akkor te tényleg 

léteztél? - kiáltottam 

meglepve. 

- Mi? - hördült fel 

méregbe gurulva -, te azt 

hitted, mesefigura 

vagyok?!  

- Ne haragudj, de azt 

hittem..., hogy mint a 

Mikulás..., tudod – 

hangom gyáván 

elvékonyodott. 

- Ja, a jó öreg Myra-

béli püspök barátom? Ő is 

ott van velünk. 

Szaglálódva 

körbenézett.  

- Te, azt a büdös zoknit 

ideje volna már kivinni. 

Komolyan mondom, a döglött halak egy hét után sem 

árasztanak ilyen szörnyűséges bűzt! 

- Ühüm – feleltem szórakozottan, mert a 

gondolataimmal voltam elfoglalva.  

- Akkor dolgozzunk! - förmedt rám újra Péter 

apostol. 

- Mit? - kérdeztem bambán. 

- Valami riportot kellene írnod keddre, nem? 

- Ja, de. 

- Na látod! Ezért mondtam, hogy én leszek a 

riportalanyod. Kérdezz! - dörrent rám bozontos 

szakálla mélyéből. 

- Mit? 

- Ó, Teremtőm, ne hagyj el! - Péter újra méregbe 

gurult – Komolyan mondom, te nem vagy százas! 

Tátott szájjal bámultam rá. Hogy beszél ez az 

apostol, vagy mi a szösz?! Meglepetésemben 



                                     

 

 

  

elfelejtettem félni is. 

- Bocsáss meg, kérlek – szólalt meg hirtelen,  

szégyenkezve -, olykor elfeledkezem magamról, 

tudod, ez régi hibám, hogy hirtelenkedem. Arra 

akartam utalni, hogy tegyél fel nekem kérdéseket, és 

én megpróbálok rájuk kimerítően válaszolni, jó? 

- Jó – feleltem, bár fogalmam sem volt róla, mi a 

csudát kérdezzek egy apostoltól, vagy kitől, akinek a 

Mikulás személyes ismerőse, és legalább kétezer éve 

már halott, bár ahhoz képest szemmel láthatóan jó 

állapotban van... 

- Szóval, Péter... 

- Igen, és halász vagyok, azaz voltam, de leginkább 

már embereket szerettem halászni, mert egy szép nap 

találkoztam Vele, és egyetlen hívó szavára otthagytam 

mindent, és azóta Vele élek.... 

- Miért? 

- Mit miért, 

Péterkém? 

- Miért hagytál ott 

mindent? És mit jelent 

az: embereket 

halászni? 

- Egyszerre csak 

egyet kérdezz, kérlek! 

Azért hagytam ott 

mindent, mert olyan 

erő, szelídség, és 

szeretet áradt a 

szeméből, az egész 

lényéből Jézusnak, 

hogy többé nem tudtam nélküle élni. Pedig egy nap 

még meg is tagadtam,.. hm, de ezt inkább most 

hagyjuk...  

- Aztán embereket halásztál? 

- Igen. Megmentettem őket a haláltól, ahogyan ezt 

a Mester tanította nekünk. 

- Akkor mondd meg nekem, miért halt meg a 

Nagyi?! Hiszen ő szerette az Istenedet, s mégis 

hagyta, hogy megbetegedjen, és meghaljon! Miért? - 

hangom elfúlt, lehajtott fejjel küszködtem a sírással, 

mert nem akartam, hogy Péter ezt lássa, 

kétségbeesetten küszködtem, hogy tizenöt éves 

létemre sírva ne fakadjak egy idegen előtt. 

Csönd volt, nagy-nagy csönd, s már-már azt 

hittem, elment, de akkor egy szelíd kéz simult a 

vállamra, magához ölelt, és nagyon halkan, tagoltan, 

finoman így szólt: 

- Mindannyiunknak meg kell halnia egyszer, mert a 

bűnbeeséskor elárultuk Istent. De csak a testünk hal 

meg, a lélek bennünk halhatatlan, a te nagymamád jó 

helyen van, Jézus egyik kedvenc tanítványa. Az, akit 

te a kórházban láttál szenvedni, haldokolni, nem a 

nagymamád volt már, hanem a benne élő Jézus 

Krisztus, a Megváltó, Aki velünk szenved 

kereszthalála által minden bajunkban, bánatunkban. 

Mert ami volt, az van, és ami van, az volt, hiszen Nála 

nincsen idő és tér, csak örökkévalóság létezik. Mert a 

te nagymamád, Péter, az élő Isten temploma, lakhelye 

volt, egész hűséges élete során. És rengeteget 

imádkozott érted. Te voltál a szeme fénye! Nagyon 

vár rád, s másról sem beszél, mint hogy milyen 

nagyszerű ember vagy, majd meglátjuk... 

Mélységes csönd lett, majd én szólaltam meg: 

- Nálatok mindenki érti a másikat? Milyen nyelven 

beszélgettek? 

 - Az a helyzet, hogy már nincs szükségünk 

beszédre odaát; amúgy meg pünkösd óta, amit mi 

viccesen antibábelnek nevezünk,.. 

- Mi az a Bábel? 

- Bábel tornya 

építésekor, az emberek 

gonoszsága miatt Isten 

összezavarta az 

emberek nyelvét, hogy 

ne tudjanak tovább 

építkezni, mert nem 

akarta őket bántani, de 

azt sem akarta, hogy 

rosszat csináljanak. 

Mert föl akartak jutni 

Hozzá, de ez nem 

lehetséges, mert 

Jézuson keresztül van csak út Őhozzá, hiszen biztosan 

emlékszel, mit mondott erről a nagymamád?... Tudod, 

eleinte még egy nyelvet beszéltek az emberek. Volt 

egy esemény, melynek folytán aztán újra úgy értették 

egymást az emberek, mintha egy nyelvet beszélnének. 

Tudod-e, mi volt ez? 

- Nem. 

- Pedig ma pont ezt ünnepeljük: pünkösd! Jézus 

meghalt, majd feltámadt, és még sok napon át itt volt, 

hogy felkészítsen minket a Vigasztalóra, akit maga 

helyett küldött el közénk. Onnan lehetett tudni, hogy 

megjött, hogy kettős tüzes nyelvek ültek ránk, hú, mi 

volt ott! Azt látnod kellett volna! Folyékonyan 

beszéltem görögül, holott azelőtt soha nem tanultam! 

Csodálatos volt, hiszen mindig szerettem volna más 

nyelveken beszélni, csak tudod, korán dolgoznom 

kellett, hogy megélhessünk. És most tanulás nélkül 

beszéltem! Sőt! Értettem is, amit mondok! - Péter újra 

belekuncogott a szakállába -, azokat az arcokat 

körülöttünk látnod kellett volna!  

- Nem ijedtél meg? - kérdeztem. 



                                     

 

 

  

I Was There at Pentecost - A Monologue 

 Ah, Pentecost. People ask me about it every once 

in a while. I remember it as though it were yesterday -

- though it's been twenty years or more since then. 

History was being made, the end of an old era, the 

beginning of the new -- and I was there. 
I was 19 or so, up to Jerusalem from Galilee for 

Passover. Just a kid. It was the year they crucified 

Jesus, a fellow Galilean. I was stunned, heartbroken. 

After his death I just didn't go home. I hung around 

with some of his followers, in hiding actually. And 

then on Sunday, word 

came that he had risen 

from the dead. And so I 

stayed in the city. 

Those were heady 

days, with Jesus appearing 

to the apostles and others 

for weeks on end. Then he 

ascended, went up into 

heaven. We were to wait 

in the city, the apostles 

told us. Something about power and witnessing and 

the Holy Spirit. So we waited -- about 120 of us -- 

meeting morning and evening, talking, reading 

scripture, praying. Nearly ten days we waited like 

that. 

Then one morning when we had gathered 

together for early prayer -- about 8 o'clock or so -- the 

building where we were meeting was hit by a 

whirlwind -- or so it seemed. You could hear the 

howling of the wind but couldn't feel it in the room. 

"O dear Jesus," someone called out. And then 

came the flames -- dancing flames appeared in the 

room above us. 

"God Almighty," another person shouted. Peter 

was praying loudly, other apostles joining in. It was 

eerie, when I think about it. Wind that didn't blow, 

flames that didn't burn -- like the glory of God on the 

mountain when he appeared to Moses. 

All over the room flames were licking, flaring 

over people. And as they did it seemed like the 

brother or the sister would 

explode. Joy would flood 

their faces, tears course 

down their cheeks, praise 

fill their lips. Hands were 

up and down. People were 

laughing and weeping, 

kneeling and standing on 

tiptoes reaching up, as it 

were, to God. 

And then the flames 

touched me and I felt it 

too. I really can't describe it except that I felt flooded 

over by God. Happy, giddy even. Bursting with joy. 

Full! 

The sounds were amazing, too. Moments 

before, the air had been filled with the sound of a 

windstorm. Now the room was full of the murmurs of 

voices -- some loud, some soft, all intense. 

But it wasn't Greek or Aramaic. It seemed like 

different languages coming out of our lips -- 

powerfully, joyfully -- but different. We were 

    - Én?! Ugyan! - Péter elvörösödött – Szóval..., na, 

jó. De. Nagyon. Ugyanakkor rettenetesen élveztem is! 

Képzeld, azt hitték a hitetlenek, hogy részegek 

vagyunk, pedig egy huncut vasunk sem volt, nemhogy 

borra, ennivalóra is alig! - Péter térdét csapkodta 

nevettében. Aztán elkomolyodott. 

- Azért öregem, ez nem volt semmi. Először is, 

rettenetes szélzúgás volt, de egy falevél se rezzent 

meg az ágakon, ez iszonyú volt, félelmetes!... Meg 

hogy a szánk önállóan kezdett szavakat, idegen 

szavakat formálni... És azok az indulatok ott, amiket 

mindez kiváltott a körülöttünk állókból!… Ezerféle 

nyelven dicsértük az Urat! - Péter rám nézett, és 

megszorította a vállamat. - Most mennem kell, de ne 

felejtsd el, hogy nagyon várunk majd egyszer téged is 

közénk. Jézus az út hozzánk, el ne feledd! 

 Ezzel amilyen váratlanul jött, olyan váratlanul 

távozott. A plafon helyre állt, újra minden a régi lett 

körülöttem. A karosszékemben kucorogtam továbbra is, 

amikor valami nagyot csattant; kiesett kezemből Nagyi 

Bibliája. Álmodtam volna? Jaj, de nagyon sajnálom! 

Kár, mert ritkán álmodom, s ez pedig annyira szép álom 

volt! De legalább már meg fogom tudni írni a házi 

feladatomat... 

Lehajoltam a Bibliáért a földre, s egy gondosan 

összehajtogatott, megsárgult papírlap esett ki belőle, 

Nagyikám gondos, takaros kis betűivel. Ez volt a lap 

tetejére írva, ötven évvel ezelőtti dátummal: 

„Ma találkoztam Péter apostollal, mikor pár perce 

megnyílt számomra a menny. Nagyon sokat 

beszélgettem vele, és minden kérdésemre kedvesen, 

türelmesen válaszolgatott. Leírok mindent, hogy soha el 

ne felejtsem egyetlen szavát sem a szemtanúnak, aki az 

én Urammal, Jézus Krisztussal él odaát...” 

      



                                     

 

 

  

pouring out into the square now, attracting attention. 

Since Pentecost was a major Jewish feast day, there 

were tens of thousands of pilgrims in the city from all 

over the world. 

I didn't know what I was saying, but it felt good 

to lend my voice to God and just speak out to express 

the fullness and joy I felt within. As I was speaking in 

my own little world, people began to gather round to 

listen. A couple of families came by. Then some of 

them ran off to get others and soon there were 

hundreds of people gathered in groups around me and 

the others. Finally, I seemed to run out of words and 

just stood there with joy on my face. 

Someone called to me in a language I didn't 

know. 

"What?" I answered in Greek -- everybody 

knew some Greek. 

"Don't stop!" he said. 

"Don't stop what?" 

"Don't stop saying the beautiful things you are 

saying about God's greatness. I've never heard 

anything like it in Cappadocian." 

"Cappadocian?" 

"Yes, aren't you from Cappadocia like the rest 

of us here?" He pointed to those who had gathered 

around. I shook my head. "It's like you're saying the 

Psalms, but in our own language -- so beautiful in our 

mother tongue! How do you know our language?" 

I was about to answer, but someone across the 

square was shouting that we must be drunk. Peter was 

trying to deal with it. He climbed up on the steps of 

one of the houses and gestured for people to be quiet. 

Peter raised his hand. "We're not drunk, brothers 

and sisters. It's only nine o'clock in the morning. But 

what you're witnessing is a fulfillment of Joel's 

prophecy that your sons and your daughters will 

prophecy. God's Holy Spirit has come upon us just 

like Jesus told us he would. 

Peter said a lot more that I can't remember, but 

the crowd was hanging on every word. And he didn't 

go easy on them. "This Jesus whom you crucified," he 

said, "God has raised from the dead and exalted on 

high." 

You could hear an audible gasp. Conviction was 

all over the square. Someone called out, "What should 

we do?" 

 

Without missing a beat, Peter answered, 

"Repent and be baptized every one of you for the 

forgiveness of your sins and you'll receive the Holy 

Spirit, for the promise is to you, and to your children, 

and to all who are afar off, everyone whom the Lord 

our God calls." 

"Where?" someone called. "Where can we be 

baptized?" 

"Bethesda," another shouted. "There's water at 

the Pool of Bethesda." So the crowd started moving in 

that direction. Across town, through the narrow streets 

pushed this strangely quiet crowd of thousands. Down 

the grade, down the steps until they came to the 

waters of the pool. They stood at the edges, five to ten 

deep all around. 

Peter was there by now and called for the 

apostles to join him in the water. Not enough. Then he 

motioned for me and other disciples to help. It was 

still. All you could hear was weeping from some, 

deep sighs from others. 

Peter looked out at the multitude assembled 

around the pool and spoke quietly. "This is a baptism 

of repentance in the name of Jesus the Nazarene, 

whom God raised from the dead and exalted to the 

highest place. When you are baptized I want to assure 

you that you are both forgiven and loved by God. And 

you will receive the same gift of the Holy Spirit that 

you have seen upon us this day." 

He invited people to come into the pool and 

they came by the scores. We would baptize them and 

they would come up sputtering -- and laughing and 

singing. All over the Pool of Bethesda that day we 

saw thousands -- someone counted three thousand 

people -- praising God and worshipping. I don't know 

if they were speaking in tongues or not. All I know 

was that on that day, in that place, it seemed like the 

languages of all nations were turned toward God on 

High who had brought salvation and the joy of his 

Holy Spirit upon ordinary people who sought him -- 

from Jerusalem to Cappadocia and beyond. 

Pentecost. Ah, Pentecost. That was the day that 

God began to pour out his Holy Spirit and he's never 

ever stopped since. Over the years I've seen the Spirit 

come in many ways -- sometimes like that day, 

sometimes quietly, sometimes in jubilation. But it's 

the presence of the Spirit, the Spirit of God, that 

matters, not our emotions or the circumstances. 

Pentecost? Yes, I was there, and have never 

been the same since. You have seen a Pentecost 

haven't you? Haven't you? 

This is, of course, a fictional account of the Day 

of Pentecost based on Acts 1-2. What it was like 

exactly, we don't know, but to one man it could have 

seemed like this.. 

Dr. Ralph F. Wilson 

 



                                     

 

 

  

Reviczky Gyula: Pünkösd 

Gyereksarok 

 

Piros pünkösd öltözik sugárba,  

Mosolyogva száll le a világra.  

Nyomában kél édes rózsa-illat,  

Fényözön hull, a szívek megnyílnak. 

 

Hogy először tünt fel a világnak:  

Tüzes nyelvek alakjába' támadt.  

Megoldotta apostolok nyelvét,  

Hirdeté a győzedelmes eszmét. 

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed' 

Ma is minden bánkódó szívének, 

Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba': 

Világító sugaradat áldja. 

 

Habozóknak oldjad meg a nyelvét,  

Világosítsd hittel föl az elmét. 

 Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, 

 Diadallal az egész világon! 

 

Piros pünkösd, szállj le a világra,  

Taníts meg új nyelvre, új imára.  

Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,  

Szeretetnek sugara, Szentlélek! 

 



 

Washingtoni Magyar Református Egyház  
Pünkösd i  istentisztelet,  2017. június 4 .  

Mayer Judit  és Csomós János  lelkipásztorok 

 

  

Orgonajáték  

Apostoli köszöntés 
Fennálló ének 370, 1,2 Jövel Szentlélek … 
Lekció Apostolok cselekedetei 2, 1-18 

Gyereksarok 
Nagyének   479, 1-4 Hinni tanits, Uram... 
Prófétai ima 

Közének 390, 1,4 Erős vár a  mi Istenünk… 
Textus Apostolok cselekedetei 2, 33 

Igehirdetés  
Pásztori ima 
Úri imádság  

Konfirmációi fogadalomtétel 
Úrvacsorára 

  felkészítő ének 459,1 Az Isten bárányára.... 
Úrvacsora 
Apostoli Hitvallás 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirdetések 

Záróének 90,  1,9 Tebenned biztunk... 
Magyar Himnusz Isten áldd meg a Magyart 
Áldás 

Orgona játék 

HIRDETÉSEK 
Következő alkalmaink: 

 

2017 július 23, istentisztelet.  

2017 augusztus 27, istentisztelet 

 

Elmúlt istentiszteletünkön 40-en 

vettünk részt.  

 

A mai Istentiszteletre a virágot a 

konfirmandusok családjai hozták.  

 

A református ifjúsági és gyermek 

táborra még lehet jelentkezni. A 

jelentkezési lapok Mayer Juditnál 

vannak. 

 

Társlelkészünk, Nt. Csomós János 

ma repül vissza Magyarországra. 

Augusztusban jön vissza, hogy 

tanulmányait folytassa. Távolléte 

alatt is elérhető lesz, a már jól ismert 

email cimen. 

 

 

Imádkozzunk betegeinkért, s kérjük, 

ha valaki szeretné, hogy a lelkész 

meglátogassa, jelezze ezt akár 

telefonon, akár e-mailben. 

 

Köszönjük azoknak a munkáját, akik 

a szeretetvendégséghez finom 

ételekkel, italokkal járulnak hozzá. 

Ne feledkezzünk meg a 

szeretetkosárról sem, valamint a 

virág-felajánlásokról. 

 

Gratulálunk a 4. sz. Bátori József 

cserkészcsapatnak, akik három első 

helyezést szereztek az Akadályverse-

nyen. Szép volt, lányok és fiúk! 

 
Lelkészek elérhetősége: 

 Mayer Judit: 
Telefon: (703) 444-2048;  

E-mail: mayerjudit@verizon.net 
 

Csomós János: 
Telefon: (202)-999-2165  

E-mail: csomosjanos@gmail.com 
www.hungarianreformedchurchdc.org 

 

Kérdések       

 Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és 
ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok 
is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik 
saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt 
büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 
 Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen 
megkönyörülvén, az Ő Szent Fiát, az Úr Jézus Krisztust tiértetek 
testben elküldte, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek 
hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen 
kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 
 Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus 
Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból és halandó 
testünket halhatatlanságba öltöztetvén, általvisz az Ő örök 

dicsőségébe? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 
 Mindezeket bizonnyal elhivén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy 
ti e kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak 
szentelitek és már e jelenvaló világban, mint az Ő megváltottai, az 
Ő dicsőségére éltek? 
A gyülekezet együtt felelje: ÍGÉREM ÉS FOGADOM.    
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