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2019. június 9. 
Kálmánháza, Mandabokor, Felsősima 
Istentisztelet 
Pünkösd ünnepe 

 

(1. dia) „Légy bátor te is, Jósua főpap, Jócádák fia, és legyen 
bátor az ország egész népe – így szól az ÚR –, és dolgozzatok, 
mert én veletek vagyok! – így szól a Seregek URa. 5Mert ígé-
retet tettem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem 
köztetek marad! Ne féljetek! 6Így szól a Seregek URa: Még egy 
kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a 
szárazföldet.7Megrendítek minden népet, és elhozzák kincsei-
ket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel – mondja 
a Seregek URa. 8Enyém az ezüst, enyém az arany – így szól a 
Seregek URa. 9Nagyobb lesz ennek a későbbi templomnak a 
dicsősége, mint amilyen a korábbié volt – mondja a Seregek 
URa –, és ezen a helyen békességet adok! – így szól a Seregek 
URa.” Hag 2,4b-9 

 

 

 

Drága Gyülekezet! 

 

A pünkösd ünnepe a keresztyénség 3. legnagyobb ünnepe. 

(2. dia) Ha beszélhetünk arról, hogy a karácsony ünnepe Isten Fia 

testet öltésének ünnepe, feltámadás ünnepe Jézus a halál feletti 

győzelmének az ünnepe, akkor a pünkösd a Jézusban nyert új élet 

ünnepe. Minden ünnepnek értelme és jelentősége van. Amikor Jé-

zus Krisztus nagypénteken meghalt, a tanítványok nagyon elkese-

redtek. Reményvesztetten vonult vissza mindenki. Júdás öngyil-

kos lett, Péter megtagadta Jézust, a többi tanítvány gyászolt és sírt 

– ahogy Márk evangélista számol be az eseményekről (3. dia): 

„9Miután a hét első napjának reggelén feltámadt, először a 

magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött 

ki. 10Ő elment, és megvitte a hírt azoknak, akik ővele voltak, 

akik gyászoltak és sírtak. 11Amikor ezek meghallották, hogy ő 

él, és hogy Mária látta, nem hittek neki. 12Azután más alakban 
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jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre men-

tek. 13Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de 

nekik sem hittek.” Mk 16,9-13. A két Emmausba menő tanítvány 

lehorgasztott fejjel ment, s a melléjük szegődő Jézusnak – akit 

nem ismertek fel – számoltak be arról – idézem – (3/a dia) „21Pe-

dig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izrá-

elt.” Lk 24,21. Kivétel nélkül mindannyian el voltak keseredve, 

reménytelenül gyászoltak és sírtak. Hiába beszéltek arról az asz-

szonyok, hogy feltámadt, hogy él – nem hittek nekik. Aki ott élt 

közöttük, hallgatták tanítását, látták, ahogy lehajol a nyomorult-

hoz, odamegy a betegekhez, meggyógyítja őket, ahogy ütlegeli őt 

az ellenség és ő mégis szereti őket, érezték az irgalmasságát, sze-

lídségét, szeretetét, egyszer csak nincsen. 33 évesen meghalt és 

nincs többé. Reménytelenség és elkeseredettség lett úrrá rajtuk. 

Meg sem hallották, amit az asszonyok mondtak nekik: „11Amikor 

ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hittek 

neki.”. Mondjuk ki őszintén, hihetetlennek is tűnt. Mivel addig 

soha senki nem jött vissza a halálból, nem támadt fel, ezért joggal 

mondhatták, hogy ez képtelenség, ez hihetetlen. Ma is nagyon so-

kan kételkednek a feltámadásban és azt mondják, hihetetlen. So-

kan azt gondolják, ez egy mese, egy kitaláció. Talán sokan sok 

mindent elhisznek a Bibliából, de a feltámadással, hitünk egyik – 

ha nem a legfontosabb tényével – nem tudnak mit kezdeni. Sokak-

nak nincsen feltámadás-hite. Van egy általános hite, még sokan 

Jézus Krisztusban is hisznek, de az, hogy Ő a bűneinkért engesz-

telő áldozat lett volna, vagy valóban feltámadt a halottak közül, 

hogy így üdvösséget szerezzen az embernek, na, azt már nem tud-

ják elhinni. Pedig nézzétek meg, ez a keresztyén hitünk két alap-

pillére. És sokan ebben nem hisznek. A tanítványok, akik pedig 

igazán közel voltak Jézushoz, ők sem hitték el. Pál apostol így 

számol be Jézus feltámadásáról (4. dia): „3Mert én elsősorban 

azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam: hogy Krisztus 

meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, 4eltemették, és fel-

támadt a harmadik napon az Írások szerint, 5és megjelent 

Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. 6Azután megjelent több mint 
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ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még min-

dig élnek, néhányan azonban elhunytak. 7Azután megjelent 

Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. 8Legutoljára pedig, 

mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is.” I Kor 15,3-8. Jé-

zus valóban feltámadt! Miért volt azonban szükség a pünkösd ün-

nepére? Mert a Szentlélek nélkül nem tudnánk a feltámadott 

Krisztusban hinni! Ennyire egyszerű a válasz! A Szentlélek képes 

meggyőzni a mi hitetlenségünket, kételkedésünket! Mi magunktól 

nem tudnánk hinni, nem tudnánk bizonyosságot szerezni, hanem 

egyedül az Atyának és a Fiúnak a Lelke képes arra, hogy győzel-

met arasson a mi hitetlenségünk felett. Mert ezzel a hitetlenséggel 

jövünk a világra, de Ő képes arra, hogy meggyőzzön bennünket. 

Miről akar meggyőzni bennünket az Atyának és a Fiúnak a Lelke? 

Jézus azt mondja a János evangéliumában (5. dia): „4Kezdettől 

fogva azért nem mondtam ezeket nektek, mert veletek vol-

tam. 5De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közü-

letek senki sem kérdezi tőlem: Hova mégy? 6Mivel ezeket 

mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. 7Én azonban 

az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; 

mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha 

pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. 8És amikor eljön, le-

leplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az íté-

let. 9A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; 10az igazság az, 

hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; 11az 

ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.” Jn 16,4-

11. A Szentlelket azért küldte el Jézus, hogy meggyőzzön bennün-

ket bűn, igazság és ítélet tekintetében. A Szentlélek Jézus Krisztus 

váltságának szükségességére és a bűn lényegére világít rá. Azt az 

alapvető bűnt leplezi le a Szentlélek, hogy nem hiszünk Jézus 

Krisztusban, mindabban, amit Ő mondott, amit cselekedett. Egye-

dül a Szentlélek által nyerhetünk Krisztus – és feltámadás-hitet, és 

egyedül az Ő munkája által nyerhetünk új életet.  

Ha valaki közeledik Jézushoz, őszintén keresi Őt (ezt a kö-

zeledést, őszinte keresést, vágyat is a Szentlélek ébreszti ben-

nünk), akkor a Szentlélek hitet támaszt benne, meggyőzi arról, 

hogy a bűneire egyedül Jézus tud adni megnyugtató megoldást, 
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hiszen a bűn mardosásából, a lelkiismeret nyugtalan helyzetéből a 

Lélek azt a bizonyosságot adja, hogy Jézus valóban megbocsátja 

azoknak a bűneit, akik Őhozzá mennek, megvallják Neki és új éle-

tet kérnek Tőle. Akik elfogadják Jézus bűnbocsátó kegyelmét, be-

hívják életükbe Jézust, azokban az Ő Lelke elkezd munkálkodni 

és az emberi döntés, a megtérés, hitrejutás, emberi szándék és aka-

rat mellett elkezd formálni a Szentlélek, és újjászüli, azaz új szí-

vet, új lelket, új természetet kap. Pünkösd ünnepén ez történt. El-

jött a Pártfogó, a Szentlélek és elkezdte munkáját ezen a földön. 

Így változott meg a tanítványok szíve, s tértek meg a pünkösdi 

prédikáció hallatán mintegy háromezren. Az Atyának és a Fiúnak 

a Lelke ma is munkálkodik. Ma is formál át emberi életeket, szí-

veket. Ma is egyedül Ő juttathat el békességre, ami után minden 

ember vágyódik a szíve mélyén és Ő tud meggyőzni. Sok féle em-

bert győzött már meg, olyat is, aki finomabb, érzékenyebb lelkű, 

olyat is, aki teljesen kételkedő, keményszívű ember volt. Aztán 

persze vannak olyanok is, akiket lehetetlenség meggyőzni, mert 

annyira megkeményítette a szívét Istennel szemben. Hadd mesél-

jek el egy történetet, amely arról szól, Isten hogyan képes megszó-

lítani és Lelke hogyan ébreszt még a legkeményebb szívben is hi-

tet: 

„1870. november 12-én, késő délután két férfi bandukolt a 

Keleti-tenger partján. A szél hevesen fújt, és a tarajos hullámok 

félelmetesen zúgtak. A férfiak gyorsítottak lépteiken., de közben 

élénken társalogtak. Később egy útkereszteződéshez értek, és útjai 

elváltak. A gazda kezet nyújtott a tanítónak, és ezt mondta:  

- „Én már csak annál maradok, hogy aki a Biblia minden szavát 

el akarja hinni, annak hétszer kell bekötnie a szemét és félretenni 

a józan eszét. Például ez a mondás: (6. dia) „…aki azt mondja 

ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magad a tengerbe! – 

és nem kételkedik szívében… annak megadatik az.” Mk 11,23. 

Ezt higgye, aki tudja! – mutatott egy hatalmas dűnére, amely a 

háza közelében magasodott.” 

A tanító komolyan ránézve így válaszolt:  
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- „Én hiszem, hogy: (6/a dia) „19Nem ember az Isten, hogy ha-

zudnék, […] Mond-e olyat, amit meg ne tenne…?” IV. Móz 

23,19” 

A gazda fejcsóválva nézett rá: 

- „Jól van, ha ön ennyire hisz, akkor parancsoljon a hegynek. Én 

megengedem, és kockáztatom vele a házamat.” 

- De az is meg van írva: (6/b dia) „Ne kísértsd az Urat, a te Is-

tenedet!” Mt 4,7 – figyelmeztette a tanító! 

Erre a gazda felemelte a jobbját a dűne felé, és hangosan kiál-

totta:  

- „Kelj fel, és ugorj a tengerbe!” 

A hegy meg sem mozdult, csak a vihar tombolt a tajtékzó tenger 

fölött.  

- Még egy ajánlat, tanító! Adok a hegynek huszonnégy órát… - 

nevetett a csúfolódó. 

A tanító ezt hallva hozzálépett, a vállára tette a kezét, és így szólt: 

- „Barátom, gondolj a Szentírás intésére: (6/c dia) „7Ne tévelyeg-

jetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, 

azt fogja aratni is” Gal 6,7.  

Amikor a gazda hazaért, csak annyit mondott a feleségének, 

hogy jó itthon lenni, és lefeküdt imádság nélkül.  

De éjfél körül ijedten ugrott ki az ágyból, felesége és gyer-

mekei is felriadtak. A szél süvített, a tető recsegett, ropogott. De a 

ház kifogástalan anyagból készült, ezért nem gondolták, hogy na-

gyobb baj lenne. De amikor a kakukkos óra a hajnalt jelezte, be-

rohantak a szolgák a lóistállóból, és izgatottan kiáltottak: 

- „Ó, gazduram, gyorsan kifelé. A dűne valahol meghasadt, az ár 

zúdul befelé a faluba!” 

(Igen, ez történt 1870. november 13-án, a hatalmas szökőár nap-

ján, ahogy azt följegyezték.) 

A gazda és a szolgák gyorsan menteni akarták az állatállo-

mányból, ami menthető, de már késő volt. Ők maguk is nagy fá-

radsággal igyekeztek a vízáradaton át a házhoz visszajutni, mert 
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egyre magasabbra csaptak a hullámok. Már a dombra épült ház-

nak a falát is hullámok nyaldosták. Aztán egyik lökés a másik után 

érte a házat, minden recsegett, ropogott. 

A szolgák egyike így kiáltott az ég felé: 

- „Isten, légy irgalmas, mert elveszünk!” 

Az egész család kétségbeesetten fohászkodott Isten oltalmá-

ért. A gazda homlokán a hideg ellenére verejtékcseppek jelentek 

meg, és így sóhajtott: 

- „Uram, segíts, nem érettem, de az én szegény gyermekeimért, 

ments meg minket!” 

Mikor végre hajnalodott, remény ébredt az emberekben. A 

gazda kitekintett a padlásablakon, aztán csak nézett, nézett. Hir-

telen térdre esett, kezével eltakarta az arcát, és sírni kezdett. Mit 

látott? Mitől remegett meg a szíve? A dűne, amelyre néhány órája 

gúnyos kihívással mutatott, eltűnt. A csűrt is szétszaggatta az ár. 

A nagy szalmatető azonban a ház elé szorult, és megvédte azt a 

megsemmisüléstől.  

Amikor a gazda a félelmetes élmény után találkozott a taní-

tóval, odanyújtotta a kezét, és lesütött tekintettel, könnyes szemmel 

mondta: 

- „Nem ember az Isten, hogy hazudjék…” 

Milyen jó, hogy ilyen komoly helyzetben az ember bűnbá-

natra juthat, könyöröghet lelke megmentéséért, hogy elrejtőzhes-

sen Krisztusban. 

Ez a megtörtént esemény is azt mutatja, Isten képes akár 

hegyeket megmozgatni érted, hogy kimentsen a bűnből és a kár-

hozatból! A világtörténelemben is egy hegyet mozgatott meg, 

hogy elrendezze az ember életét és felkínáljon egy lehetőséget 

minden embernek, amit szabadon választhat és utasíthat is el. A 

Golgotai hegyen Jézus Krisztust áldozta fel, egész hegyet „moz-

gatott meg” érted és értem, hogy neked és nekem a bűneim el le-

gyenek rendezve. Hogyan rendezte el? Cseri Kálmán olyan rövi-

den, tömören, velősen fogalmazta ezt meg: (7. dia) „Nagypénte-

ken az történt Jeruzsálemben, hogy Isten bűn nélküli Fia elszen-
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vedte a mi Isten elleni lázadásunk igazságos ítéletét. Magára vál-

lalta bűneinket (amiket nem ő követett el, hanem mi), és azok bün-

tetését, és helyettünk elszenvedte ezt; hogy így azt, aki hisz őbenne, 

már ne sújtsa Isten ítélete. Ez a helyettes elégtétel, ez a tökéletes 

engesztelés, és a bűnbocsánat-kiváltás-megváltás Jézus Krisztus 

halálának valódi oka és célja.”  

Erről a valódi okról és célról győzhet meg bennünket a 

Szentlélek, ezért küldte el Jézus Őt, hogy ezt a bizalmat ébressze 

bennünk Őiránta. Aki ezt megtapasztalta, átélte a saját életében, 

annak valódi békessége lehet – amiről az Ige beszél (8. dia): „ezen 

a helyen békességet adok! – így szól a Seregek URa.” és amit 

Jézus is mondott a Szentlélek ígéreténél (8/a dia): „27Békességet 

hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy 

adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti 

szívetek, ne is csüggedjen!” Jn 14,27. Az Ő Lelke megelevenít 

egy-egy ember, egy gyülekezetet, egy közösséget, adhat ébredést 

egy városban, egy nép életében. Azt olvassuk Ezékiel könyvében: 

(9. dia) „14És adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek” 

Ez 37,14. 

Az elején arról beszéltem, hogy 3 nagy ünnep van a keresztyén-

ségben (10. dia): 

- a karácsony ünnepe Isten Fia testet öltésének ünnepe 

- feltámadás ünnepe Jézus a halál feletti győzelmének az ünnepe  

- a pünkösd a Jézusban nyert új élet ünnepe 

Mind a három ünnepben Jézus Krisztus van a középpontban, hi-

szen Ő jött el ebben a világba értem, Ő halt meg és támadt fel 

értem és a Szentlelket Ő küldte el hozzám, hogy higgyek Jézus 

Krisztusban és Lelke által új életet nyerhessek. 

Adja az Úr, hogy minél többen megérthessék és átélhessék e há-

rom ünnep jelentőségét és minél többeket elvezessen a Szentlélek 

a krisztusi – és feltámadás-hitre. 

Ámen! 


