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„16én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nek-

tek, hogy veletek legyen mindörökké: 17az igazság Lelkét, akit 

a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti 

azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. 
18Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. 19Még egy kis 

idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én 

élek, és ti is élni fogtok. 20Azon a napon megtudjátok, hogy én 

az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. 21Aki 

elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret en-

gem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; 

én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat.” Jn 14,16-
21 

 
Drága ünneplő Gyülekezet! 
 
Közel 80 nap után ismét lehetőségünk van személyesen, a gyüle-

kezet közösségében találkozni. Februárban még nem gondoltuk 

volna, hogy a távol keleti Kínából érkező hírek Magyarországra is 

elérkeznek, s megbénítják egész Európát, s benne Magyarorszá-

got. Nem gondoltuk volna, hogy ennyire megbénítja a mindennapi 

életet, családok, háztartások egzisztenciális helyzetét teszi bizony-

talanná. Vezetőinknek azt a rettenetes feloldhatatlan dilemmát 

okozva, hogy hol a határ a gazdasági összeroppanás és az abból 

fakadó családi drámák, és az egészség védelme, megőrzése között. 

Mindenféle politikai fenn hang nélkül társadalmunk hálás lehet Is-

tennek, hogy megőrzött bennünket a nagyobb tragédiáktól, és nem 

kerültünk arra a sorsra, mint Olaszország, Spanyolország, Anglia 

vagy éppen a távoli Egyesült Államok, ahol az áldozatok száma 

csak ebben a felsorolt 4 országban több, mint 200 ezer ember volt. 

S ezek a csak a közvetlenül érintett áldozatok, de akkor még nem 

beszéltünk azokról, akik közvetett módon váltak áldozataivá en-

nek a tragikus helyzetnek. Akik a gazdasági ellehetetlenülés, a fel-

dolgozhatatlan, elhordozhatatlan nehézségek, terhek áldozatai let-

tek. Vélhetően ezek a járvány láthatatlan, statisztikailag nem ki-

mutatható áldozatai. Reménység szerint lecsengőben van a jár-
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vány – bár szakértők hamarosan egy második hullámról beszél-

nek, s ahogy eddig is beigazolódtak a szakértők véleménye, úgy 

éppen ezért nagyon körültekintően, felelősségteljes gondolkodá-

súan kell viselkednünk mindannyiunknak. Mindenesetre hálásak 

lehetünk, hogy újra megnyithatott az ország, ha óvatosan is, de 

elindulhatott az élet, s megnyithattak a templomaink is. Ünnepün-

ket, pünkösd ünnepét beárnyékolja az imént említett helyzet, de 

olyan jó tudni, s ezt szeretném mindenekelőtt leszögezni, hogy Is-

ten Szentlelkének munkáját semmilyen korlátozás, semmilyen ka-

rantén, járványügyi helyzet nem tudja megakadályozni. Jézus 

Krisztus, amikor elment, visszament az Atyához, éppen azért 

küldte el a Pártfogót, hogy az ember ne maradjon egyedül. Lehet, 

hogy ez az elmúlt közel 80 nap a bezárkózást, vannak, akiknek a 

magányt jelentette, de Jézus Krisztus azt ígérte, „18Nem hagylak 

titeket árván”. A Szentlélek az, Aki jelenlétével megerősíti a 

csüggedőt, közösséget teremt az egyedül lévőkkel, Akinek van ha-

talma bűnt leleplezni, hitet ébreszteni és rámutatni Jézus Krisz-

tusra, a Megváltóra, s felismertetni azt, hogy Jézus Krisztus lehet 

az egyetlen megoldás az életemre. A felolvasott igeszakaszunkban 

Jézus búcsúbeszédét hallhattuk. Ebben a búcsúbeszédben tekinte-

tünket a Szentlélekre fordítja, beszél Róla, bemutatja, meg sze-

retné ismertetni velünk, hogy ki Ő valójában, mi a feladata, s ho-

gyan lehet vele közösségünk. A Szentlélek sokak számára azért 

felfoghatatlan, sokan azért nem hisznek benne – ahogy Jézus be-

szél is erről –, mert nem látható, kézzel nem tapintható, de mégis 

munkája olyan egyértelmű. Ezért is hasonlítja a szélhez, ami meg-

foghatatlan, láthatatlan, de mégis a szél munkája olyan egyértelmű 

és nélkülözhetetlen, hiszen felfrissíti a levegőt, a különböző áram-

latok a felhők mozgásával csapadékot hoznak. Láthatatlan és 

mégis nélkülözhetetlen a szél. Így láthatatlan, de mégis nélkülöz-

hetetlen a Szentlélek munkája a hívő ember életében. De nézzük 

meg nagyon röviden, hogyan mutatja be Jézus Krisztus ebben a 

búcsúbeszédben a Szentlelket, ki Ő valójában? 

Azt mondja Jézus: 
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Az igazság Lelke. Az emberek azt mondják, sokféle igazság van, 

mindenkinek lehet igaza, de azt is mondják, nincs igazság a föl-

dön. Sokfélét állítanak az emberek, de Jézus világosan és egyér-

telműen azt mondja, a Szentlélek az igazság Lelke. Mi, emberek 

részrehajlóak tudunk lenni, eltorzítjuk az igazságot, mert elfogul-

tak vagyunk, elhallgatjuk az igazságot, mert védeni szeretnénk 

magunkat, esetleg felmenteni, vagy általunk igaznak vélt dolgot 

hangoztatunk, és úgy tűntetjük fel, mintha igaz lenne, miközben 

mi magunk is tudjuk, hogy nem igaz. Ilyenek vagyunk mi, embe-

rek. De Jézus azt mondja, a Szentlélek, a Pártfogó az igazság 

Lelke, Aki az igazságot nem hallgatja el, nem torzítja, hanem fel-

tár, leleplez, szembesít, vigasztal, bátorít, erősít és Jézus Krisztust 

valóságosan bemutatja. A Szentlélek nélkül erre képtelenek len-

nénk. 

Mit csinál? Feltár, leleplez, szembesít. Feltárja, hogy mi la-

kozik bennünk, milyen a szívünk, milyenek vagyunk valójában. 

Magunkkal kapcsolatban olyan elfogultak vagyunk, olyan ügye-

sen fel tudjuk menteni magunkat, vagy a másikhoz viszonyítva 

jobbá akarjuk tenni magunkat, vagy a jó oldalunkat, az arcunk 

szebbik felét akarjuk mutatni. Isten Lelke feltárja, hogy milyen a 

szívünk és nem engedi becsapni magunkat! Aztán leleplezi mind 

azt, ami bennünk van. Az indulatainkat, a bűneinket, a kétségein-

ket, félelmeinket, hazugságainkat, Ő mindent leleplez! És szem-

besít, hogy igen, ilyen vagyok, ez vagyok én, őszintén, elfogulat-

lanul, torzítás nélkül szembesít a bűneimmel. Ahogyan Isten Lelke 

Nátán prófétán keresztül feltárta, leleplezte és szembesítette Dávi-

dot a bűneivel, amit Betsabéval tett. Az igazság Lelke ilyen mun-

kát végez. De nem csak ezt a hármat végzi el, mert ez önmagában 

szörnyű lenne. Ezalatt összeroskadna az ember, amikor valaki 

csak a bűneivel, indulataival, saját szívének igazi állapotával 

szembesül, az összetöri, nyomasztja, elcsüggeszti. Az igazság 

Lelke arra az igazságra is rámutat, hogy Jézus Krisztus az egyet-

len, igazi, valóságos megoldás minden ember számára. Képtele-

nek vagyunk – ha szembesített, feltárt, leleplezett bennünk ennyi 

mindent Isten Lelke – magunkon segíteni, magunknak megoldást 

adni. De Isten Lelke rámutat Jézus Krisztusra, mint Megváltóra, 
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bűnök megbocsátójára, az egyetlen megoldásra, Aki út lehet szá-

munkra, hogy életünk egyenesbe jöjjön, élet lehet számunkra, 

hogy más életet éljünk, mint amit eddig éltünk, és igazság lehet 

számunkra, hogy az én gazságom miatt került keresztfára, hogy az 

Ő igazsága az enyém legyen.  

Jézus arról is beszél, hogy Isten Szentlelkét „a világ nem 

fogadhat(ja) be, mert nem látja őt, nem is ismeri”. Aki nem fo-

gadja be, nem hívja be, nem enged teret az életében Isten Szent-

lelkének, az sosem fogja megismerni Őt. Az Ő megismerésének 

egyetlen módja van, ha befogadod, ha behívod az életedbe! Kéred 

az Ő segítségét, ha segítségül hívod, akkor megismerheted, anél-

kül nem. Jézus beszél arról, hogy nem ismerte meg/fel Őt a világ, 

ezért feszítették Őt keresztre, s ma is ugyan úgy az emberek ke-

resztre feszítenék, ma is ugyan úgy gyalázzák, gúnyolják, talán 

közöttünk, vagy a baráti, családi körünkben is ugyan úgy vannak, 

akik gyalázzák, s ha tehetnék, ma is kiáltanák a tömeggel együtt, 

„feszítsd meg!”. Jézus azt mondta: „Ok nélkül gyűlölnek en-

gem.” Jn 15,25b. Nézzétek meg, a történelembe soha annyi szi-

dalmazást, átkozódás senki nem kapott, mint Isten és Jézus Krisz-

tus. Hányan veszik ajkukra szidalom, vád, obszcén kifejezés miatt. 

Micsoda indulat és gyűlölet van emberekben Jézus iránt, mintha 

bármit is vétett volna ellenük, s mégis hányan vannak, akik rette-

netes indulattal vannak iránta. Miért? Mert a világ gyűlöli, meg-

veti Jézust és az Ő Lelkét, aki Jézusról tesz bizonyságot. Ezért nem 

ismerheti meg és fogadhatja be a világ. A világ mindig Jézus 

Krisztus ellensége lesz! Az ember is ellenségekén tekint és ellen-

ségesen viselkedik Jézus Krisztussal szemben! De egyedül a Lélek 

képes meggyőzni bennünket arról, hogy Jézus nem ellenség, nem 

ellenünk van, hanem Megváltó és értünk jött. Nem ellenünk, ha-

nem értünk van! És Isten Szentlelke tud közösséget teremteni köz-

tem és Jézus Krisztus között. Ha befogadjuk, behívjuk az éle-

tünkbe, akkor a feltárás, szembesítés, leleplezés után bocsánatát 

kínálja, majd Ő egészen újjá tud tenni, képes megváltoztatni az 

életüket, a szívünket, a gondolkodásunkat. Megváltoztatja az 

egész életünket, ha hagyjuk, ha engedjük! Amíg úgy beszélünk, 
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teszünk, viselkedünk, ahogy a világ viselkedik Vele szembe, ad-

dig nem ismerhető meg, de ha behívjuk, befogadjuk, készség éb-

red bennünk Őiránta és nem megkeményítjük a szívünket Vele 

szemben, hanem engedünk Neki, akkor Ő feltárja magát előttünk, 

s megismerhetővé válik, de csak ily módon! 

S végül arról beszél Jézus, hogy a Szentlélek velünk lesz 

mindörökké. Ő nem ember, hogy úgy viselkedjék, mint mi, embe-

rek. Mi kilépünk emberek életéből, elhagyunk embereket, meg-

szakítjuk a kapcsolatot egymással, átgázolunk embereken, cserben 

hagyunk, de Isten Szentlelke soha nem hagy el. Ő nem lép ki az 

életünkből, nem hagy cserben, nem használ ki, nem hagy a parla-

gon, hanem amikor elcsüggedünk, Ő megerősít, ha tanácstalanok 

vagyunk, Ő vezet, ha segítségül hívjuk, akkor támogat, ha össze-

törünk, akkor megújít. Aki egyszer behívta az életébe és összekö-

tötte az életét Jézus Krisztussal, aki közösséget vállalt Vele, azt az 

Ő Lelke soha nem hagy el. Lehet, hogy bennünket elhagynak, 

vagy mi elhagyunk embereket, de Ő mindig hűséges. Ha mi hűt-

lenek is vagyunk, Ő hűséges marad!  

Jézus így mutatja be számunkra az Ő Lelkét. Ha csendesen, 

magunkban, őszintén végig gondoljuk, akkor bevallhatjuk, hogy 

ilyen „Valakire” szükségünk van. Talán olyan sokszor és sokak-

ban csalódtunk, de Őbenne soha nem fogunk. Ha behívjuk az éle-

tünkbe, akkor megismerteti velünk Jézus Krisztust, bizonyságot 

tesz Róla nekünk, megismerhetjük Őt, Ő Urunk és Megváltónk 

lesz, mi pedig gyermekei. 

Pünkösd ünnepén ezt ünnepeljük, ennek a lehetősége nyílt 

meg mindannyiunk számára. Így mutatta be Jézus a Pártfogót, akit 

elküldött pünkösdkor, s Akinek eljövetelét 2020-ban, ilyen körül-

mények között is ünnepelhetjük, s bízunk abban, minél többen be-

hívják életükbe, közösséget vállalnak Vele, hogy feltárjon, szem-

besítsen, leleplezzen és egészen új életet adjon! 

 

       Ámen! 

 


