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Ján 6:43 Felelt azért Jézus és monda nekik: Ne zúgolódjatok egymás között!
Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya vonja azt, aki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt az
utolsó napon. Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától
hallott, és tanult, én hozzám jő. Nem, hogy az Atyát valaki látta, csak az, aki Istentől van, az látta az Atyát.
Bizony, bizony mondom nektek: Aki énbennem hisz, örök élete van annak.
Pünkösd. A szentlélek megjelenése és kitöltetése!
Így teljes az Isten bemutatkozása.
A teremtő Atya, a Megváltó Fiú, elküldte a Szentlelket.
A Lélek kettős tüzes nyelveken jelent meg a bibliai beszámolók szerint.
Miért kettős? Mert az Atyának és a Fiúnak lelke.
Mert a Szentlélek, az üdvtörténet utolsó szakaszának Istene a Megváltóról tesz bizonyságot.
Luther Márton 1522-ben, a Jakab és Júdás leveléhez írt előszóban fogalmazza meg saját bibliakritikáját: „Hogy
egy bibliai könyvet megítélhessünk, a legjobb próbakő
azt vizsgálni, hogy Krisztusra mutat-e vagy sem. Amelyik Krisztust nem tanítja, az nem apostoli irat, még
akkor sem, ha maga Péter, vagy Pál írta.
És fordítva is igaz:
Ami Krisztus prédikálja, az apostoli, még akkor is, ha Júdás, Hannás, Pilátus vagy Heródes a szerző.”
Elhíresült mondása németül: Was Christum treibt – ami Krisztust hirdeti, Krisztusra mutat.
A Szentlélekkel kapcsolatban Luthernek tulajdonítanak egy másik megjegyzést is:
Szegény Szentlélek, nem tud mást, csak Krisztusról bizonyságot tenni.
Pünkösd a Szentlélek kitöltetéséről szól.
Az általunk használt elnevezés görög eredetije húsvét ötvenedik napjára utal.
Pentékoszté.
Már az Ószövetségben is ünneplik. A páska ötvenedik napján volt az első aratási hálaadás alkalma.
Hogyan? A keresztyénség praktikus okokból átveszi a zsidó ünnepeket.
Valláskutatók nagy előszeretettel mesélnek arról, hogy a régi szép pogány ünnepeket „lenyúlták” a
keresztyének.
Azt hiszem másról van szó! Vegyük példának a karácsonyi ünnepeket.
Ó, hát a pogányok már régen várták a téli sötét napokra a világosságot. Erre mit tesznek a keresztyének,
lefoglalják eme eredeti érzéseket és belerakják a maguk Krisztusát!
Egy pillanatra álljunk meg. Ne azzal védekezzünk, hogy egészen biztos, hogy Jézus Krisztus a téli évszakban
született.
Többről van szó. Ezt a világot telestől, tavaszostól a Teremtő alkotta!
Alkotásaiban egy egyetemes megváltói terv épül bele. A sötétség és a világosság, a tél és a tavasz a Teremtő
kelléktárában túl a sok természeti és élettani csodán tanítás. Az Úr Jézus is azért mond sok természeti
példázatot, mert a körülöttünk nyüzsgő világgal Isten állandóan tanítani akarja az embert.
Jó ezeket észben tartani, mert a Szentírás egészére is igaz a lutheri kifejezés: Ami Krisztusra mutat. Was
Christum treibt.
Fogalmazzuk másképp: Ami a megváltás művére mutat. Az egész Biblia tudatosan, csodálatosan megtervezve a
benne szereplő történelmi eseményekkel Isten nagy ember-üdvözítő tervének a forgatókönyve.
A pünkösd nem lenyúlt ünnep, hanem a golgotai kereszt előtt történelmi szemléltetés, mely előbb csak az
egyiptomi szabadulás ünnepének ötvenedik napja, az aratási hálaadó ünnep, majd a golgotai kereszt után a
Szentlélek kitöltésében egy lelki aratást indít el a nagy Tervező.
A Páska ünnepe az Egyiptomból való megszabaduláson keresztül az emberiség megszabadítására utal.
Úgyszintén erre erősít az ötvenedik nap, mely a Jóbel évre
emlékeztet, mely szerint mindenkit föl kellett szabadítani ötven évenként és az adósságokat is el kellett
engedni.
Bár nem vádolható a Biblia számmisztikával, mégis jelentősök benne a számszerű valóságok.
Gondoljunk csak arra, hogy a Teremtő 3 dimenziós teret alkot. Ebbe a háromdimenziós térbe helyezi bele az
embert. Amikor keresésére indul, a történelemben Isten is három dimenziósan jelenik meg az egy Isten
Szentháromsága.
Bemutatkozik, mint Teremtő Atya,
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Mint Megváltó Fiú,
És útmutató, irányt szabó, támogató Szentlélek.
Az ember úgy lesz kompatibilis Teremtőjével
és a neki teremtett 3 dimenziós térrel,
hogy maga is hármas jellemzővel bír.
Test, - mulandó biológiai funkció, a tudat és a lélek monitorja,
Tudat, - a megismételhetetlen és megszüntethetetlen, tehát örök személyes, emberré tevő rész
és a Lélek, az Istentől kapott Lélek, mely felel a döntések irányultságáért, vagyis az erkölcsi funkciókért.
Úgy az Ó, mint az Újszövetség is szól erről az emberi háromságról.
És ez a hármasság nem testrészekről, hanem az emberről, mint teljes teremtményről szól!
Jellemző, éppen a mai világra, mely hallani sem akar a testen és a pszichoszomatikus jelenségeken kívül a
Szentlélekről.
Megdöbbentő módon éppen az ítélettel, az utolsó ítélettel kapcsolatosan jön elő ez a kérdés a Bibliában.
Ószövetségből: 51. Zsoltár. Figyeljük csak!
Zsolt 51:12 k Tiszta szívet teremts bennem, ó, Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te
orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem.
Tehát Dávid számára a legnagyobb büntetés, maga a kárhozat, ha a Teremtő visszaveszi tőle a szent lelkét,
vagyis az isteni lelket, vagyis a hármasságából
1- test-2 tudat- 3 Szentlélek – ből a Szentlelket.
Erre erősít rá az Úr Jézus Krisztus szava az Újszövetségben:
Máté 24:51 És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
Vagyis a test halál révén való elvesztése után maradt tudat és a Szentlélek szétválasztásáról van szó.
Az a pokol, az a kárhozat, ha a Tudat örökké Szentlélek nélkül marad.
Halálunkkal tehát el kell veszítenünk a tér-idő világát elhagyva a TESTET, mely mulandó – és teret igényel.
Marad a megszüntethetetlen és megismételhetetlen személyiségünk, a TUDAT, mely örök! És ha elkárhozunk,
akkor elvétetik tőlünk a másik örökkévaló rész, a SZENTLÉLEK.
Pünkösd a testi hármasságban élő ember számára az előző példánkban szereplő harmadik „alkotórész”, a
Szentlélek állandó megerősítése, útegyengetés, reménység-forrás,
lelkiismeret, iránymutatás, vigasztalás.
Foglaljuk össze ezt a pünkösdi anatómiát:
Az ember
1. Test – az emberi testünk a biológiai főemlős szint – a Biblia szerint porsátor Porból vétettél, porrá kell
lenned - a Tudatunk, a személyiségünk „lakóháza” (ideiglenes bejelentővel) – melyen keresztül,
melynek felületén, mint egy interaktív képernyőn, kommunikálunk a külvilággal egész életünk során halálunkkal kikapcsol ez a monitor, de a program, az örökkévalónak teremtett személyiség, a tudat
megmarad.
2. Tudat, azaz a személyiségünk, mely megismételhetetlen, nem klónozható. Megszüntethetetlen – nem
ölhető meg! Megjegyzendő, hogy az emberen kívül egy élőlénynek sincs tudata!
Máté 10:28 És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól
féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.
3. Az Istentől magától kapott Szentlélek miatt mondja a teremtés-prédikáció, hogy a maga képére és
hasonlatosságára teremtette az embert.
Pünkösdkor ennek a Szentléleknek a kitöltéséről van szó történelmileg, viszont nekünk egy másik
igekötővel kell ragoznunk a szót: a Szentlélek betöltése.
Ahogyan kiegészül az Istenről való képünk a pünkösdi Szentlélek kitöltéssel, úgy teljesül ki
egyéniségünk a Szentlélekkel való betöltekezéskor.
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Az első pünkösdkor szélzúgást hallottak.
Ez az a szélzúgás, melyről Jézus Krisztus Nikodémusnak beszél Jn 3- szerint azon a bizonyos éjjeli
órán. Itt szól az Úr az újonnan születésről. Szentlélekkel való betöltekezés tehát az újonnan születés,
amikor már nem a tudat, az intelligencia irányit, hanem átveszi az életemben a Szentlélek az irányítást.
1971-ben egy szokásos ifire gyülekeztünk Nagytarcsán. Senki nem sejtette, gondolta, mi vár ránk ezen
az órán. Sokan voltunk. Sokat énekeltünk. Amikor az igeolvasásra hozzászólásokra volt lehetőség egy
megdöbbentő dolog történt. Egymás után emelkedtek szóra a fiatalok és az Úr Jézus csodálatos
szeretetéről, vonzó kisugárzásáról szóltak. Több mint tízen ekkor tértek meg.
Igen szándékosan használom ezt a sokak számára lejáratott kifejezést.
Mindjárt találkozunk a megtérés szóval megint.
Pünkösdkor kiteljesedő istenismeret rámutat Isten vonzó szépségére!
Az Úr Jézus beszél arról máshol is, hogy az Isten vonzó isten. Ezt úgy is kell érteni, hogy kedvesen
vonzó, nem csupán azzal, hogy magához vonz, mint egy mágnes. Hanem vonzó, kedves, nem rideg
taszító, mint a legtöbb emberformálta bálvány.
Boldog vagy, ha már érezted, hogy az Isten nemcsak tökéletes, igazságos és mindenható, hanem hogy
vonzó.
Megkockáztatom: Tetszik neked Isten? Tetszik neked Jézus Krisztus.
389-es ének: 1. Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név,
Legszentebb énnekem e föld ölén!
Ole Teodor Moe 1863-1922 (norvég). Tudom mit élt át, mert én is átéltem, amikor 17 évesen
megszerettem, beleszerettem Jézusba.
Emlékszem, régi családi és gyülekezeti felvételeken látom, hogy gyermekeimre mennyire hatott egyegy vonzó idegen. Vonzó, kisugárzó fiatalok hatottak kislányomra az isaszegi csendesnapon.
Egyből odaszegődött a reformárus lelkész, Szikszai János kedves lányaihoz a nagyobbik leánykánk.
A Lutheránus Világszövetség nagygyűlésére érkezett vendékek között egy kisugárzó egyéniségű fiatal
lány karjában, pár perccel a találkozás után, ott ült a kisebbik lányom.
A betöltött szentlélek fölismeri Isten vonzását Jézus Krisztusban és vonzódni kezdek Hozzá.
Megszeretem az Istent, mert pünkösdi teljességében megragadja szívemet.
Nyelveken szólás, szinte extatikus jelenségek? Nem, nem ez a lényeg!
A Péter prédikációja utáni dolgok sokkal lényegesebbek. Megtér vagy háromezer ember, mert elkezdte
vonzani őket a Jóisten!
Amikor megkérdezik Pétert, mit cselekedjünk, azt a választ kapják:
Apcsel 2, 38- Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a
bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.
Később pedig:
40. vers: Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!
Az evangéliumok az Úr Jézus különösen is sokat használja a házassági szerelem képét.
Vajon miért? Azért, mert az Istennel való kapcsolatunk nem dogmatikus igazságok hangoztatása, nem
hitvallások gyűjteménye, hanem szeretet, - tudom megrontott a szó, de szerelem.
Mai megromlott világunkban, ahol a szeretet és a szerelem teljesen elveszítették eredeti lényegüket, már
nem értjük jól ezeket a dolgokat.
A 198-as énekünk – régiek még emlékszenek – így kezdődött: Szerelmes Jézus, vajon mit vétettél.
Tudom, megromlik a világ és mindent megront.
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Éppen az emberi hármasság tagadása, vagyis a test és a tudat hangsúlyozása és a Szentlélek tagadása
vezet egy olyan testiséghez, mely mindent megront.
Nagytarcsán a felügyelő bácsi, egy egyszerű parasztember az ötvenes-hatvanas években így nyitotta
meg a közgyűlések sorát: Meleg szeretettel köszöntöm a testvéreket.
Ma ezt nem tehetné!
A Személyes Gonosz megrontja még a szavainkat, a fantáziánkat is.
Édesanyám a Deák téri gimibe járt a negyvenes évek elején.
Egy osztályfőnöki órán két lány veszekedését tárgyalták. A tisztának minden tiszta. Anyám a vádlott
pártjára állt, hiszen nem olyan nagy sértés, ha azt mondta, hogy durva vagy. – Kinevették. Nem értette
jól a szót.
Szakasszátok el magatokat -e gonosz nemzetségtől.
Isten és ember között igen is tiszta vonzó kapcsolat alakul ki,
ha elszakassza magát az ember a gonosz nemzettségtől.
A vonzott lélek vonzóvá válik.
Taszító, fanyalgó és botránkozó keresztyénség helyett vonzókra van szükség a gyülekezet építésben.
Olyanokra, akiket taszít minden, amit a gonosz nemzettség ad
és vonz minden, ami tiszta és szent, örömteli, evangéliumi.
A vonzott lélek vonzóvá válik.
Bánffy György színművésszel készítettünk egy anyák napi filmet vagy húsz éve. Meglepett, ahogyan az
édesanyjáról beszélt, aki gyönyörű szép asszony volt – szintén színész – ragyogott a szeme, valami
megfoghatatlan tiszta ragyogással, miközben ízesen mondta a szavakat.
A vonzott lélek vonzóvá válik.
Tegyük föl mi is a kérdést: Mit cselekedjem?
Térjetek meg! – de megrontotta a Sátán, a sablonizmus, a képmutatás ezt a kifejezést!
Térjetek meg, vagyis engedjetek az Atya vonzásának, menjetek közel hozzá, menjetek haza, mint a
példázat béli tékozló fiú. És átélitek az atyai ölelést, tündököltök majd a rátok szabott, nektek félretett
ruhában, gyönyörködtök az ujjatokra húzott aranygyűrűben, és saruval a lábatokon szökdécselve mentek
testvértől testvérhez, rokontól rokonhoz, és hirdetitek a Vonzó Istent.

