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"Menjetek el az egész 
világra..." 
Évről-évre megújítanak minket ünne-
peink, melyek örömteli emlékezést és 
új lendületet adnak a jövő felé vezető 
úton. Mind személyes, mind vallási, 
társadalmi ünnepeinket közösségben 
éljük meg. "Nem jó az embernek 
egyedül." - olvassuk a Szentírás első 
lapjain és érezzük a mindennapokban, 
hisz akkor válik valóra kiteljesedésünk, 
mikor az öncélúság útvesztőjéről az 
"adni szeretnék" útjára lépünk. Ezen 
ünnepünk - a Pünkösd ünnepe, a 
Szentlélek eljövetelének ünnepe, mely 
a közösségben való élet teljessége - 
"az érted élek"  - “veled vagyok” 
ünnepe. 
A közösség kifejezést többször hasz-
náljuk, de lényegét sokszor homályban 
hagyjuk. Pedig az igazi lényege az 
EGYÜTT tesszük, élünk, közös a 
célunk, közös úton járunk. Kifejeződik 
benne felelősségünk egymás iránt, az 
adni akarás, az önzetlenség, a 
szeretet - és ez az emberi 
önmegvalósítás igazi célja és értelme.  
Isten az idők kezdete óta adni akar az 
emberiségben, adni a Teremtésben, a 
Megváltásban és a Megszentelésben. 
Nem nyomtalanul eltűnik, legyintett a 
világ forgására, hanem köztünk él ma 
is. “Én veletek vagyok minden nap...” 
Közösséget teremt az ember és Isten 
között, de e személyes kapcsolaton túl 
a  közösség éltető ereje az ember és 
ember között is. 
S ez emberközti személyes kapcsolat 
kiépítését szolgálja a Pünkösdi talál-
kozó, hogy közösséget teremtve, a 
művészet erejével éljünk meg a 
közösség örömét - másoknak 

önmagunkból adva. 
Együtt szeretnénk közös úton menni, a 
velünk egy úton járóknak a magun-
kéból adni. Minthogy a családi ünnep 
felemelő érzéssel tölt el minket, úgy mi 
Pünkösd alkalmával a közösségi 
együttlétben találjuk meg 
kiteljesedésünket. 
Pünkösd ünnepének közösségteremtő 
ereje egyházközségünkben régóta él-
tető erőként él. A Pünkösdi Kórustalál-
kozó hagyománya a Historia Domus 
(Egyházközség története) alapján rég-
múlt hagyomány, melynek jubileumi 
évfordulóját - 50. év - a jövő évben 
fogjuk ünnepelni. 
Az önkifejezés, az "adni akarás", a 
művészetek találkozója jegyében az 
idei évben a kórustalálkozóval 
egységet alkotva rajzkiállítás van 
templomunkban, lehetőséget adva, 
hogy mind a zene, mind az ábrázolás 
útján a közösség tagjainak érezhessük 
magunkat, megvalósítva emberi 
célunkat, küldetésünket, az együtt 
tenni akarást. 
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