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1Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, 2és
leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának
hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. 3Útközben azonban,
amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, 4és amint a
földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: "Saul, Saul, miért üldözöl engem?" 5Ő
pedig megkérdezte: "Ki vagy, Uram?" Az így válaszolt: "Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. 6De
kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned." 7A vele utazó férfiak
pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. 8Saul pedig felkelt a
földről, és kinyitotta szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be
Damaszkuszba, 9és ott három napig nem látott, nem evett, és nem ivott. 10Volt Damaszkuszban
egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban: "Anániás!" Ő így
válaszolt: "Íme, itt vagyok, Uram." 11Az Úr pedig így szólt hozzá: "Kelj fel, menj el abba az
utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak
neveznek: mert íme, imádkozik, 12és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be
hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson." 17Anániás pedig elment, és bement abba a házba; rátette
kezét, és ezt mondta: "Atyámfia, Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az
úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel." 18És egyszerre,
mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott; azután felkelt, és megkeresztelkedett.”
Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim!
Ma kettős ünnepet ünnepelünk.
1. A Pünkösdöt, azt, hogy a Szent Lélek elküldetett a világba, kitöltetett az emberek szívébe;
és megszületett az Anyaszentegyház, a Keresztyén gyülekezet;
2. És itt Németországban, és sok helyen másutt ma a világon az Anyák napját is ünnepeljük.
Milyen nagyon szép ünnep ez így együtt, s szép magyar anyanyelvünk segít is ebben: Anyaszent-egyház születésnapja. és az Édesanyák napja!
Édesanyák, ugye szeretnétek, hogy úgy ünnepeljen benneteket gyermeketek, és a család, hogy az
tartalmas és szívet melengető legyen, és nem is csak annyi, hanem valahogy szeretnétek, hogy
gyermeketek életében mindig jelen legyetek, örök érvénnyel. Az úgy lehet, ha gyermeketeket
nem csupán ti magatok nevelitek, hanem az, Anyaszentegyházba vezetitek, hogy ott az örök élet
útját tanulgassa, hogy az a másik Anya, az Anya-szent-egyház, ahova elvittétek megkeresztelni
kicsiny gyermekeiteket, az az Anya-szent-egyház is szeretgesse es tanítgassa drága
gyermeketeket arra, hogy mi a Krisztus-követés.
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Hogyan válhat valaki Krisztus követővé, es hogyan újul meg az élete, melyek annak a lépései:
erről szól a mai ige; arról, hogy hogyan lehet igazi és életre szóló Pünkösdöd.
I.
Pünkösd, mit is jelent?
1. A pünkösd ünnepe a zsidóknál a húsvétra számított ötvenedik nap volt, amikor 7 hét
eltelte után, a hét első napján, az első termést mutatták be az Úr előtt. Ezen a napon
töltetett ki a Szentlélek, akit Jézus megígért. "Veszitek a Szent Lélek ajándékát". Az Ùr
Jézus Krisztus felvitetett az égbe s a tanítványok ott álltak, nézve felfelé. Aztán
visszamentek Jeruzsálembe, és imádkoztak, s vártak (Ap Csel 1:14). S egyszer csak
adatott a Szent Lélek, mint kettős tüzes nyelvek jelent meg fejük fölött, és szívük megtelt
erővel és bátorsággal (Ap Csel 2:1-4), és kimentek a nép közé, és az ott lévő sok féle
népnek (Ap Csel 2:9-11), akik az első termést mentek bemutatni Jeruzsálembe prédikálni
kezdtek. És tetszett az Istennek, hogy az első nagy termést, amely a tanítványok munkája
után fakadt, 3000 ember megtérését és megkeresztelkedését (Ap Csel 2:41) erre a napra
időzítse, az új termés bemutatásának napjára.
2. Pünkösdkor a Szentlélek Isten jött el a mennyei dicsőségből erre a világra, hogy
láthatatlan, mégis mindenkor és mindenhol valóságosan megtapasztalható jelenlétével
velünk legyen, közöttünk legyen, sőt bennünk lakozzon.
3. A pünkösd az az ünnep, amikor azért adunk hálát, hogy a Szent Lélek Isten itt van, itt
lehet az emberek szívében, életében, itt lehet a Te és én szívemben, és ott lehet millió
helyen egyszerre ebben a világban. Amikor Jézus Krisztus megszületett, akkor az Isten
testben jött el a földre. Pünkösdkor, a Szentlélek személyében, nem öltött testet az Isten,
nem lett emberré, hiszen ezt a küldetést Krisztus már elvégezte. Sőt, szándékosan,
tudatosan maradt szellemi létformában a Szentlélek. Azért, hogy ne kösse őt a tér és az
idő dimenziója, hanem akadálytalanul, mindenhol, mindenkor jelen lehessen e világban,
a benne hívők, a benne bízók életében.
4. Pünkösd, tehát a Szentlélek Isten eljövetelének az ünnepe. Azért csodálatos ünnep, mert
az embernek létfontosságú élménye kell, hogy legyen, hogy nincs egyedül, nem
magányos, nem elhagyatott:
Mert ahogyan az Ur Jézus az ö feltámadásakor megígérte
9
9
9
9

eljött a Szent Lélek,
és betöltötte az apostolok szívét
és teljésen megváltozott ekkor az életük
és Krisztus tanúivá váltak, akik nem ismertek többé félelmet a megváltás
evangéliumának hirdetésében.

János evangéliuma 14. részéből --"... én pedig kérni fogom az Atyát és másik Pártfogót
ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat
meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt
bennetek marad." (Pártfogó = Páráklétosz a görögben jelent: ügyvédet, az, aki mellé áll a
vádlott mellé, aki védelmezi a jó ügyét, az, aki szószóló)
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Megteltek erővel, és megteltek bátorsággal, és úgy tudtak beszélni az Ur Jézusról, mint ahogy
azelőtt soha nem tudtak. És őket hallva embereknek az ezrei
1.
2.
3.
4.

Bánták meg bűneiket
És hitték el, hogy mit tett értük Jézus Krisztus
És megkeresztelkedtek ezek az emberek
És gyülekezetet alapítottak.

Ekkor kezdődött el az egyháznak az élete, és ez az egyház ma is él, és ma is növekszik.
II
Pünkösd ma
Az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv megtérések sorozatából áll. Megtérések sorozata kell,
legyen az egyház élete ma is.
És ma is, amikor az emberek megbánják bűneiket, és elhiszik, hogy az Ur Jézus meghalt
érettük és hogy feltámadt a halálból, és kapja az ember a Szent Lelket, annak az embernek az
élete megváltozik. Olyankor annak az embernek az életében Pünkösd van, és Krisztus él benne, s
az meg fog látszani rajta.
Azt kérdezem ma:
Volt-e már ilyen pünkösdöd drága testvérem?
Amikor nemcsak azért adtál hálát, hogy mi történt 2000 évvel ezelőtt az apostolokkal,
amikor nemcsak az ö pünkösdjüket ünnepelted, hanem a saját pünkösdödet.
Amikor úgy megragadott az Ur, hogy
•
•
•

elkezdte formálni az életedet,
s ott az Isten kezében el kezdted meglátni az életedet,
s azt, hogy milyen is vagy valójában.

Pàl, ott a Damaszkuszi úton meglátta az életét. Élete teljés „PÁLFORDULÁSON” ment
keresztül, ahogy azt teljes életmód és életcélváltást a magyar nyelv nevezi.
Négy lépése van ennek. Lássuk a lépéseket sorba:
1. HALLANI AZ IGÉT (Ap Csel 9:1-8)
Hallatszott a mennyei szó. Jézus maga szólt hozzá. És Saul meghallotta: „Saul, Saul mit kergetsz
engem? Ki vagy Uram… En vagyok Jézus, akit Te üldözöl, akit Te újra meg akarsz feszíteni
keresztre, de mar az én követőimben… Saul, Saul, érted is meghaltam. Saul megbocsátok Neked.
Menj be a közeli városba, és ott majd utasítást adok az én követőimnek, hogy hogyan
vezetgessen Téged, hozzám közelebb…”
Ki is volt ez a Saul? Saul hitt Istenben. Nem csak úgy félig-meddig, hanem rajongott
Istenért, és a hagyományokért.
És buzgólkodott az Isten dolgáért, de közben nem hitt az Ur Jézusban. Hamis prófétának
tartotta, nem hitt a feltámadásában. És üldözte és halálra hurcolta mindazokat, akik a
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hívei voltak. Öldökléstől lihegett. Ez motiválta. A gyilkolás. A keresztyén vérontás adott
értelmet az életének.
Ugye mennyire hihetetlennek tűnik?
És ez az ember azt hitte, hogy jó úton jár. Saját meggyőződése szerint a legjobban cselekedet. És
nem tudta, hogy mennyire szánalmas, mennyire vak.
Istennek a kegyelme az, hogy várt erre az emberre, hogy Saulból Pal apostol legyen.
A mi életünkben is, amikor bele világit a mennyei fény, amikor meghalljuk lényünk minden
sejtjével az Igét, az isteni szót, akkor kezdődik el az új élet csirája bennünk: „Szenteld meg őket
a Te igéddel, a Te igéd igazság (Jézus imája: Jan ev. 17:17)
2. A második lépése ennek a teljes változásnak: BÜNBÀNAT (Ap Csel 9:9, 11b,12)
Saul megszomorodott szívében, megbánta, amit tett –három napig nem látott, nem evett és nem
ivott.
Mikor nem eszik valaki? a) Akkor, amikor beteg, b) akkor amikor nincs többé életkedve, amikor
teljesen depressziós. c) És akkor, amikor tudatosan úgy dönt, hogy nem eszik azért, hogy
imádkozásra fordítsa teljes lényét, amikor böjtöl. Én úgy gondolom, hogy mind ez a három
benne van Saul nem evésében. Amikor meglátta, hogy kicsoda ő, akkor annyira megdöbbent,
hogy betegnek érezte a testét, lelkét, akkor szinte úgy erezte, hogy nem is akar élni, es böjtölt.
Három napig nem evett, és nem ivott Saul.
Elmondta Istennek imádságban hogy milyen volt, hogy mit tett, hogy hogyan bántotta Istent az
életével, tetteivel, öldökléstől lihegéssel. És Saul bűnbánatot tartott és böjtölt.
Erre a nagy megüresítésre szüksége volt, hogy utána betölthesse az Istennek a lelke.
Amikor szembesülünk azzal, hogy kik vagyunk, amikor a mennyei fény bevilágít az életünkbe,
akkor meglátjuk, hogy milyen indulatok, milyen gyilkos gondolatok töltik ki a szívünket, akkor
rádöbbenünk, hogy tulajdonképpen mindannyian börtönrácsok mögött lehetnénk. Akkor
meglátjuk, hogy kik vagyunk, és összetörünk, mert Krisztus nélkül csak öldökléstől tudunk
lihegni.
Nincs pünkösd, ha nem tart az ember bűnbánatot, és ha nem szomorodik meg. Nincs addig annak
az embernek személyes pünkösdje, ameddig nincs ott az életében ez a megszomorodás.
3. SZENT LÈLEK KITÖLTETÉSE (Ap Csel 9:13-19)
Egy hitben járó ember melle áll Saul mellé, és vezetgeti. És szeretgeti. És nem tesz neki
szemrehányást, nem olvassa először fejére bűneit, nem teperi le kegyeskedésével. Mert Anániás
mielőtt Saulhoz ment volna, azelőtt megbeszélte az Urral Saul ügyét: „De hát Uram, tudod, hogy
ki ez a Saul. Ide is azért jött, hogy a Te követőidet megölje. S hozzá küldesz most engem?”
Ám, amikor megérti, hogy igenis, ehhez az öldökléstől lihegő Saulhoz kell mennie, mert az
Urnak terve van vele, mert az Urnak választott eszköze, akkor engedelmeskedik.
Ès akkor, noha tudja, hogy ki az a Saul akkor úgy nevezi: „Atyámfia”, testvérem az Úr Jézus
Krisztusban… És elmondja küldetését, és a további lépést., amit Saulnak tennie kell.
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Mi volt az, amit Anániás végül megmondott neki, hogy tennie kell? "Most tehát miért
késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, segítségül híva az Úrnak nevét." (Ap
Csel 22,7-10. 16.) „Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Ap Csel 2.21)
Érdekés, hogy ugyanilyen a válasza Péternek is, amikor a 3000 ezer új megtért megkérdezi, hogy
mit tegyen (Ap Csel 2:37). "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus
nevében, bűneitek bocsánatjára es megkapjátok a Szentlélek ajándékát!" De ugyanezt mondta
Jézus Krisztus is az üdvösségről: "Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz,
elkárhozik."
Ugye, mindnyájunkat, akik itt vagyunk, elvitt az édesanyánk hogy megkereszteljenek, hogy
befogadjanak az Anya-szent-egyházba, hogy fejünkön ott legyen a pecsét. De nem elég az
üdvösségünkhöz az, hogy megkereszteltek, nem elég ez a megelőlegezett kegyelem, hanem ezt a
kegyelmet élővé kell tenni, érvényesíteni kell az életükben. Úgy, hogy meglátjuk hogy kik
vagyunk, hogy bűnbánatot tartunk, hogy kérjük bűneink eltörlését Jézus vére által, és hogy
kapjuk a Szent Lelket.
„Azért küldött az Úr, hogy újra láss, Saul, hogy most már jól láss. És megtelj Szentlélekkel. Ès
legyél Pál.”
Hogy miért van szükség Szentlélekre? Azért, hogy lássunk, hogy jól lásuk az életünket.
Azért, mert az ember vakon születik. Bár nyitva van a szemünk, bár fizikailag látunk, amikor
megszületünk, de nem látjuk az Istent és az isteni világot. Nincs kapcsolata az embernek az élő
Istennel. Minden ember így születik meg. Sötétségben él az ember mindaddig, amíg nem
találkozott Jézussal. És ha lát is, mert úgy gondolja, hogy lát, nem jól lát semmit. Mert csak elvei
és saját indulatai irányítják.
Nem tudunk tájékozódni. Nem jól latjuk az életünket, a másik embert, Istent sem, azt hogy miért
is élünk, egyszerűen nem is látjuk az életünk célját.
De akiben az Ur Jézus lakik Lelke által, azoknak az eletében világosság van. Az az ember
másképpen lát mindent, mint ahogy korábban látott. Az az ember az igazságot tudja az igazság
lelke által. (Janos ev. 16:13)Az az ember jól lát. Nem ítélkezve hanem a kegyelmen keresztül lát
mindent: magát is és másokat is. Mert ott van a Páráklétosz, a Pártfogó (János ev 16:7), aki
szüntelenül imádkozik érettünk („Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért
imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk
kimondhatatlan fohászkodásokkal. Római levél 8:26).
Az az ember most már Krisztus szerint gondolkodik, mert Krisztus él benne Lelke által.
4. PRÉDIKALNI, BIZONYSÀGTEVÖ LENNI (Ap Csel 9:20)
Legtöbb keresztyén ember végig megy ezen a három lépésen – igehallgatás, bűnbánat és
Szent lélekkel való betöltekezés, de aztán ott megragad. A Szent Lélek tüzénél csak ö maga
melegszik. S aztán a tűz lassan elhalványul, es csak pislákol. És aztán lassan elerőtlenedik az
élete. és nem árad többé belőle Krisztus jó illatja („Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten
dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között: ezeknek a halál illata halálra,
azoknak az élet illata életre. 2 Korinthus 2:15-16) Hanem csak bűz. „Megbüdösödik” a
keresztyén élet.
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Ugyanis az egészséges es növekvő keresztyén élethez szükséges a negyedik lépés:
Hirdetni Jézust, bizonyságot tenni arról, hogy mit tett velünk.
Pál, többé nem Saul, hanem Pál:
a. Azonnal hirdeti Isten Igéjét.
Az ige, az olyan, mint a manna (Mózes II könyve 16:16-20) Nem lehet elraktározni, mert akkor
nem táplál többé, hanem megromlik. És mi magunk is megromlunk. Az igét tovább kell
mondani. Az élő ige, az akkor él és hat, ha továbbadjuk.
b. Pál veszélybe kerül – nemcsak egyszer. Pár nappal a damaszkuszi fordulat után
már menekülnie kell. Leeresztik a tanítványok egy kosárban a varos falán. Ès még
sokszor kerül veszélybe. Ès börtönbe. Es tanács elé, ám mindenhol Isten igéjét
hirdeti, félelem nélkül.
Ha soha nem kerültünk veszélyhelyzetbe hitünk miatt, és ha soha nem kerültünk a szekuláris
világgal ellenkezésbe Krisztusi életmódunk miatt, akkor lehet, hogy meg kellene kérdeznünk,
vajon tényleg a Krisztus evangéliumát élem, hirdetem. És hogyan hirdetem?
c. Pál elmondja újra és újra megtérése történetet: ApCsel 22:1-21, ApCsel 26:4-25,
Galata lével, Efézusi level, Korinthusi levelek.
Van-e nekünk mit elmondanunk?
d. Pál hagyatéka a Szentírásban található levelei, prédikáció, es sok megtért ember
sok országban (Izrael, Görögország, Olaszország, Törökország):

Az Újszövetség szinte fele az ő leveleit tartalmazza; micsoda tűz; micsoda erő motiválta
Pált. A Szent Lélek tüze.
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Vajon mi mit hagyunk hátra hagyatékként. Olyat, ami evangéliumi levél, örömüzenet, vagy
keserű hagyatékot?
e. Fogságot szenved – vállalja.
Vajon hányan vállalunk hitünkért szenvedést, nyomorgattatást?
III.
Összefoglalás
Amikor a Szentlélek leszáll Isten népére, amikor megújulást, ébredést hoz, ám nem mindenki
fogadja ezt örömmel és nyíltsággal. Vajon mi készek vagyunk-e megfizetni az árát annak, ha a
Szentlélek valóban eljön, és felfordítja megszokott életünket? Vajon készek vagyunk-e a
biztonságos kívülmaradásból belépni a Szentlélek sodrásába? Vajon készek vagyunk-e arra,
hogy engedelmeskedjünk Isten beszédének? És mindezek fényében, vajon készek vagyunk-e erre
a négy lépésre:
• meghallani és engedelmeskedni Isten szavának, az Igenek;
• szívünkben megszomorodni és megbánni bűneinket;
• tanulni és növekedni érettebb keresztyén testvérünktől és megtelni
Szentlélekkel;
• hirdetni az igét, félelem nélkül, ott, ahova állított az Ur.
Akarsz-e ma pünkösdöt ünnepelni így?
<><
Amikor pünkösd van, akkor nekem mindig eszembe jut egy pünkösd.
Kalendárium szerint is pünkösd volt. Teológus voltam még, és legátusként egy kis Kolozsvár
melletti gyülekezetbe kellett mennem Isten igéjét hirdetni. Kicsi volt az a gyülekezet. Általában
nem is fogadott legátust, de azon az ünnepen igen, mert beteg volt a papja, nagy beteg, halálos
beteg.
És három nappal pünkösd előtt, a gyülekezet aparaja és nagyja megállt egy sírhant mellett, mert
temette a papját. Es ott volt a feleség, és két kicsi árva gyermek.
Ide kellett nekem mennem pünkösdkor mennem, igét hirdetni, ide, ebbe a kis gyülekezetbe, ebbe
a nagyon összetört, nagyon gyászoló gyülekezetbe. A gyülekezet apraja-nagyja feketében. És a
nagyon friss sírhant ott, a templom mellett. És a két árva gyermek apa nélkül, s az összetört
feleség csonkán, másik fele nélkül.
Mit mondhattam én? Semmit. Önerőből semmit.
De a Vigasztaló Szentlélek, a Pártfogó oda jött közénk. Es fujt a Lélek, és gyógyított, és
vigasztalt. És erőt adott. És megújított. És célt adott. És lehetett újra látni az életet.
Ott és akkor éltem én át, hogy ki Vigasztaló Szentlélek.
<><
Ò, bárcsak ma lenne Neked ilyen valódi pünkösdöd! Életet adó, örök életet adó és életre szóló,
Isten Szentlelke által.(János ev 6:63) Ámen.
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