
2 IRÁNYTŰ2 Pünkösdről sokadszor…

Pünkösdi ünneplésünk elengedhetetlen része az Apostolok cselekedetei 2. fejezetének felelevenítése. A keresztény 
egyház megalakulására emlékezve nem hagyhatjuk szó nélkül a Szentlélek kitöltetésének eseményét, a történé-
seket, amelyek elindították Isten családját azon az úton, amelyen még ma is jár. A mennybemenetel csodája után 
vagyunk tíz nappal, amikor Jézus Krisztus átlépte a tér és az idő határait, hogy a Szentlélek által a világ végezetéig 
a tanítványaival maradhasson. A tanítványok újra visszatérnek Jeruzsálembe. Minden addigi bizonytalanságuk és 
kishitűségük ellenére már biztossá válik a számukra: mesterük minden körülmények között megtartja ígéreteit.

Mi az első, amit felfedezhetünk a pünkösdi történetben? A tény, hogy a tanítványok aratás ünnepére mindnyá-
jan együtt vannak, ugyanazon a helyen. Ez volt a Szentlélek munkájának első kézzelfogható eredménye. Létrejön a 
hívők közössége, akik békességben és közösségben vannak együtt egy konkrét ünnepi alkalommal. Együtt, közösen 
imádkoznak és várakoznak. Felismerik a közösségi imádság hatalmas erejét. Valamint azt, hogy Isten ígéreteit csak 
az őáltala kijelölt helyen kaphatjuk meg. Csak az engedelmes és Istenhez odaforduló ember éli át Isten beteljesülő 
akaratát. Az engedelmes és megnyílt emberbe áradhat szabadon az ő szabad Lelke – aki először elvégzi az övéiben 
Isten mennyei akaratát, majd az övéi által adja tovább azt. Isten emberei így az ő közvetlen munkatársaivá válnak.

A pünkösdi történet másik fontos mozzanata a hirtelen hatalmas, szélrohamhoz hasonló zúgás, amely betöl-
tötte az egész házat, ahol a tanítványok ültek. Isten újabb csodája volt ez. A tanítványok nem tudták, honnan jön és 
hová megy tovább. Viszont imádkoztak érte, és készen álltak arra, hogy befogadják. Az Apostolok cselekedeteiben 
azt olvassuk, hogy amikor imádkoztak, megrendült a föld, és mindnyájan beteltek Szentlélekkel. A valódi, Isten 
szerinti imádságba életek rendülhetnek bele, mert azokat a Szentlélek ereje változtatja meg. Mi már tudjuk, hogyan. 
Ha valaki ezzel a szándékkal áll oda Isten elé: Uram, itt vagyok, tied az életem, mutasd meg bűneimet, és vezess 
az azokból való szabadulás útján. Tégy velem belátásod szerint, és ajándékozd nekem a te Szentlelkedet. Adj hitet, 
bocsánatot, békességet, vezetést. Ilyenkor talán még a legüresebb szív is megtelik, talán egy pillanatra meg is rendül.

A harmadik csoda a lángnyelvek érkezése, ahogyan Jézus ígérte: „elküldöm magam helyett a Szentlelket.” A láng-
nyelvek minden tanítványra kivétel nélkül leszálltak, és végtelen szabadságot nyújtottak nekik. Ezt a szabadságot, 
ezt a földi dolgokkal szemben érzett kötetlenséget minden hívő ember átéli, és szabaddá válik Isten szeretetében. 
Szabaddá válik a gyűlölettől, a felebarátok iránti szeretetlenségtől.

Ne feledkezzünk meg a negyedik fontos mozzanatról sem. Az újabb hangról, amely immár a tanítványok 
száját hagyja el. Megszűnik a Bábel óta tartó hangzavar, az emberiség egyik nagy bűnéből Isten csodálatos eszközt 
kovácsol, és Lelke által rendet teremt. A tanítványok mindenki számára érthető módon kezdenek el beszélni Isten 
fenséges dolgairól. Péter igehirdetése összefoglalja mondandójukat, és ma már nyelvek százain érthetik a pünkösdi 
történet üzenetét. Péter Jézus Krisztus szeretetéről, a kereszthalálról, a bűnbocsánatról és az új élet lehetőségeiről 
beszél. Egyesek jobb esetben csodálkoznak, mások csúfolódnak. Isten igéjéről egy széles körnek sajnos ma is ugyanez 
a véleménye. Kérdésüket visszafordíthatjuk feléjük: vajon nem ti vagytok-e édes bor mámorító hatása alatt? Vajon 
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nem ti tompítjátok-e el az értelmeteket, az érzéseiteket a kísértés által kínált rövid időszakra az ördög édes borával? 
Vajon nem öl meg, nem butít el és nem dönt-e nyomorba titeket az Isten nélküli élet?

De aki egyszer abbahagyja a csodálkozást, a csúfolódást, és elkezd komolyan utánajárni mindannak, amit a 
Szentírás mond, az átéli azt az igazságot, hogy mindaz, amit a Biblia tanít Isten szeretetéről, az elsőtől az utolsó 
szóig igaz. Isten ehhez nyelvezetek széles tárházát kínálja a Szentírás által.

Pünkösd legfontosabb üzenete az, hogy a szó nemcsak a fülekig és az értelemig ér el. Kétségkívül csoda az, ha Isten 
igéjét, az örömhírt rendszeresen anyanyelvünkön hallgathatjuk. Nemzetiségi kisebbségben élve ez felértékelődik, és ideális 
állapotban különleges „kettős” állampolgárságot biztosít, anélkül, hogy politikai eszközzé válna. De ami ennél is fontosabb: 
pünkösd átélése bizonyságtevővé tesz bennünket. Mivel ledöntötte a zsidók és pogányok között húzódó válaszfalat, bete-
metheti a felekezetek között évszázadokon át ásott lövészárkokat, és megszüntethet minden fokú társadalmi széthúzást.

Péter arról beszél, hogy az értünk szenvedő Jézus, akit kínok között megfeszítettek és megöltek, mindezek ellenére 
nagyon szeret bennünket. Aki ezt hiszi, és szem előtt tartja, megkapja Isten Szentlelkét, bűnbocsánatot és örök életet 
nyer. Isten élő Lelke kitárja a zárt kapukat, segít megtalálni a fi ókokban rozsdásodó, rozoga zárakba illő kulcsokat. 
Segít terjeszteni az örömhírt, feloldja az általános nyugtalanságot, kicsiny közösségeket tesz lélekben naggyá, mozgássá 
változtatja az egy helyben való toporgást, megszünteti az álmélkodást, és véget vet a terméketlen csúfolódásnak.

A tanítványok Jeruzsálemben együtt voltak, imádkozva közösen várakoztak. Majd személy szerint 
a mennyből megkapták Isten ajándékát. Isten újra beteljesített ígéretét. Kételkedő, gyarló, egyszerű 
emberekből egyszerre bizonyságtevő, nélkülözés és üldöztetések közepette is bátran szolgáló földi 
egyházalapítókká lettek. Csodálatos, ugye?! Isten adja, hogy az ő Lelke mindannyiunk életében 
elvégezhesse ezt a szolgálatot.
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