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Zsolt 51,  

12 Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg 
bennem! 
13 Ne vess el arcod elől, és szent lelkedet ne vedd el tőlem! 
14 Add vissza nekem szabadításod örömét, és az engedelmesség lelkével 
támogass engem. 
15 Hadd tanítsam útjaidra a bűnösöket, hogy a vétkezők megtérjenek 
hozzád. 
 
 
Teremts bennem tiszta szívet, ó, Uram! - és az erős lelket újítsd meg 
bennem! :/: 
Ne vess el engem a Te orcád elől! Szentlelkedet ne vond meg tőlem! 
Támogass az engedelmesség lelkével! Szabadításod örömét add nekem! 
Szabadításod örömét add nekem! 
 
Pünkösd második napja. 
Ötven napra a föltámadás ünnepétől a harmadik kétnapos ünnepünk: 
Pünkösd. 
Inkarnáció, Föltámadás és Pünkösd. Kétnaposak. 
Miért? Hogy tovább lehessen pihenni? Igen 
Miért két napos, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon? Igen. 
 
Három nagy ünnepünk az üdvtörténetben, vagyis a megváltás történetében 
azért két napos, hogy az embernek legyen lehetősége reagálni Isten 
megszabadítani akaró cselekedetére. 
 
Az első nap arról szól, mit tett az Isten. A második, hogy mit kell tennie az 
embernek. 
Első nap Isten kitölti a Szentlelket.  
A második nap mit kell erre válaszolnia az embernek. 
Az eredeti történetben el is hangzik a kérdés: Mit cselekedjek? 
 
Egy moziból vagy színházból kimehetsz úgy, hogy az semmit nem szól bele 
az életedbe, de nem így a megváltásodra alkotott ünnepekkel! 
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Ezekre válaszolnom kell. Nem véleménnyel, nem hangulattal, nem is elég 
feltöltődéről, vagy lelki változásról beszélni. Itt a kérdés: Mit cselekedjem? 
 
Vagyis azt jelenti ez a pünkösd másnapi történet, hogy ne azt cselekedd, amit 
gondolsz, hanem kérdezd mega Szentlélek kitöltőjét: Mit cselekedjem? És várd meg a 
választ. Addig ne tégy semmit, míg nem érkezik válasz. 
 
Dávid választ kapott az Úrtól, aminek alapján rájött, hogy mindenekelőtt tiszta szívre 
van szüksége. 
 
Ősagárdon adtunk elő egy mupett show szerű előadást jó nagyszájú bábokkal a 
gyermekeknek. 
A főhős nagyon csúnyán beszélős volt és meg szeretett volna szabadulni a csúnya 
szavaktól.  Próbálkozott mindennel. Fogkrémmel, habzó szappannal, üde illatú 
szájvízzel. De nem segített semmi. Valaki azt mondta neki, nem a szádat kell 
öblögetni a csúnya beszéd miatt, hanem a szívedet kell megtisztítani. 
 
Pünkösdi kérés: Tiszta szívet teremts benne Ó Isten. 
A szennyes szívet nem mosni kell, Nem tisztítani. Hanem egy másik t-vel kezdődő 
ige kell ide. Tisztogatni tud az ember is, de a szívet nem lehet megtisztítani. A tiszta 
szívet TEREMTENI kell. 
 
Mit tegyél a Szentlélek kitöltetésének másnapján? Kérd a Teremtőt, teremtsen tiszta 
szívet benned. 
Ahogyan biológiailag a szívet átjárja és táplálja az a vér, aminek a keringetésére 
kapott megbízást, úgy a rosszindulat, az irigység, a hazugság, a gonoszság vérét nem 
elég leereszteni, nem elég kitisztítani a pitvarokat és a kamrákat. 
 
Az egész szívet újjá kell teremteni. Itt nem segít semmilyen felújítás. Itt nem elég a 
billentyűk újra tömítése, a főerek foltozása. 
Itt új szívet kell teremteni. Nem fölújítani és nem kitakarítani, teremteni. 
 
Régi egyiptomi sírkép, hieroglifa a kutyafejű alak a fáraó szívét méri. 
Isten a szíveket vizsgálja. Nem, elég a generál szerviz, a tiszta szívet teremti az Úr 
Isten tud tiszta szívet teremteni.  
 
Nem tudjuk, hogy csinálja, mert a teremtést sem foghatjuk fel igazán. 
Nem is a módszer, a technológia a fontos, hanem a teremtés.  
Tiszta szívet teremts bennem, Ó, Isten! 
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Ritkán beszélünk arról, hogy a konfirmáció a tiszta szívvel kapcsolatos. Azt mondja a 
zsoltáros, hogy a tiszta szív teremtésével lehet eljutni az erős lélek megújításához, 
azaz a nekünk adott, bennünk élő Szentlélek megerősítésére. Az erős lelket újítsd meg 
bennem! 
 
Természetesen fontos az ismeret. A Bibliaismeret, az Istenismeret, az Egyházismeret, 
de kulcsfontosságú itt az önismeret. A szívre fókuszáló önismeret. 
 
A benned lévő megerősített, konfirmált lélek arra fog késztetni, hogy kérd a 
Teremtőtől a tiszta szívet. 
 
Konfirmációm után 4 év telt el, amikor eljutottam arra fokra, hogy egy életre az Úr 
mellett döntsek. 1967-ben Fóton kaptam a leghosszabb zsoltárból a 9 verset: 
Mi módon őrízheti meg az ifjú tisztán az útját (szívét), ha nem a Te beszéded 
megtartása által. 
 
Kérjétek és tiszta szívet teremt az úr bennetek, de jól kell tudnotok, hogy a szív, a 
tiszta szív nagyon oxigén igényes! A testi szív a legfrissebb vérrel él! Mielőtt bárhová 
is keringetné, először maga merít erejéből. 
Számodra az Úr véréről bizonyságot tevő ige mindennapi lüktetésben élteti és őrzi 
meg a tiszta szívet. 
 
Enélkül elveszíted az Úr Orcáját, és Ő visszaveszi Szentlelkét. 
 
Emlékszem, hogy nemcsak a falusi gyülekezeteimben, hanem Pesterzsébeten is 
meghívtuk, megünnepeltük a jubiláns konfirmandusokat. Alapos előkészülettel 
lapozgattuk a konfirmandus anyakönyvet és a kerek évfordulósokat meghívóval 
invitáltuk közösségre, Úrvacsorára. 
 
 
A tiszta szív nem évfordulós, nem jubiláns lüktetésű, hanem naponkénti dobbanású, 
naponkénti betöltekezésű. 
 
Négy unokám konfirmációi ünnepélye volt tegnap Pestszentlőrincen. 
Megható volt a 24 gyermek tiszta szívét együtt érezni, lelki dobogásban. 
Rokoni körben azonban meghatódva említették, hogy a fehérruhások ünnepi 
seregéhez csatlakozott egy közel száz év körüli idős ember is.  
 
Remegtek a térdei, úgy kellett gyámolítani az oltárhoz.  
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Az volt a megható – mesélték a családi körben, hogy a fiatal fehérruhás seregbe ez az 
ősz testvér nagyon is beleillett. 
Nem fiatalos tartásával, nem duzzadó életerejével, hanem a tiszta tekintetével. Mert 
meghomályosodhat a szem, de ha a szív alatta tiszta, akkor ragyog még roskadozó 
végtagokkal, ráncos arccal is! 
 
Ez a végelgyengülés felé tartó élet komolyan erősítette a konfirmandusok lelkét. 
 
Kérjétek a Teremtőt naponta: Tiszta szívet teremts bennem – és megerősödtök  
a naponkénti harcokra. 
Ámen 
 
 
 
 
 
 


